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      Nr. 8 

     2015 m. birželis 

 

 

Jūs skaitote Kupiškio vaikų lopšelio – darželio „Obelėlė“ 

informacinį laikraštuką. 

 

 

          
 

 

Bendros žinios apie Kupiškio vaikų lopšelį – darželį „Obelėlė“: 
Adresas: P. Mažylio g. 16, LT-40123, Kupiškis 

Tel.: 8-459-35386 

El. p.: kupiskio.obelele@gmail.com 

 

Struktūra: veikia šešios grupės: 

 viena ankstyvojo amžiaus (2-3 metai) grupė; 

 trys ikimokyklinio ugdymo (3-5 metai) grupės; 

 viena jungtinė (3-7 metai) grupė; 

 viena priešmokyklinio ugdymo (6-7 metai) grupė. 

Istorija: 

 darželis įsteigtas 1987 m. lapkričio 12 d.; 

  priklausome respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai „Sveikatos 

želmenėliai“. 

Veikla: 

 didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatos ugdymui; 

 veikia sporto, muzikavimo, dailės ir rankų darbų, vaidybos, „Zumba Kids“, etnokultūros  

būreliai. 

Darbuotojai: 

 dirba 30 darbuotojų. Iš jų – 15 pedagogų; 

 vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos problemų, teikiama logopedo pagalba; 

 sportinę veiklą organizuoja papildomo ugdymo pedagogas. 
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Veiklos 2015 m. analizė 

 

Mokyklėlė skirta nelankantiems darželio vienerių-dvejų metų vaikams ir jų tėvams, 

seneliams, auklėms.  

Uždaviniai: 

1) palengvinti vaikų adaptaciją, kai jie pradės lankyti darželį 2015-09-01;  

2) tėvus supažindinti su  vienerių-dvejų metų vaikų asmenybinės, emocinės, socialinės, kalbos, 

kūrybiškumo, judėjimo, pažinimo raidos ypatumais, pristatyti darželio darbo organizacinius 

aspektus.   

Mokyklėlė veiklą pradėjo 2015 m. kovo 2 d. Veikla vyko 13 kartų, 3 mėnesius, 

kiekvieną antradienį nuo 11.00 val. iki 12.00 val. 

Mokyklėlę  lankė  21 vaikas.  Amžius:  2012 m.  – 1 vaikas,  2013 m. – 20 vaikų. 

Lankyta vaikadienių – 144 ( vidutiniškai 12). 

Mokyklėlės programą įgyvendino pedagogės: Rasa Jurikienė, auklėtoja, Virginija 

Jurevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Lina Rimšienė, auklėtoja, Vanda Valiaugienė, 

auklėtoja, Vitalija Vaitiekūnaitė, auklėtoja, Laima Sidabrienė, logopedė, Laima Vaidilienė, muzikos 

pedagogė, Rima Simanavičienė, auklėtoja, Valerija Kuprienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Koženiauskienė, direktorė.  

Veikla: žaidimai, žaidinimai, kėkavimai, judri veikla, meninė veikla, masažiukai ir kt. 

Pokalbių su tėvais temos: vaiko adaptacijos ypatumai, vaiko kalbos lavinimas, vienerių-dvejų metų 

vaiko raida, kokybiškas vaiko ugdymas – darželis ar namai, organizaciniai klausimai apie darželio 

veiklą. 

Padalomosios medžiagos temos: „Stiprus imunitetas – skydas nuo ligų“, „Atmintinė 

tėveliams prieš pradedant vaikui lankyti darželį“, „Emocinės paramos ir pagalbos būdai 

ikimokyklinukui“, lankstinukas apie darželį, „Renkuosi darželį“, Kupiškio r. savivaldybės 

sprendimų  dėl mokesčio už išlaikymą  darželyje kopijos. 

 

Tėvų apklausos rezultatai ir analizė 

 

1. Ko Jūs tikėjotės, ateidami į darželį: 

- kad vaikas išmoks žaisti, būti su kitais vaikais -  60 proc.; 

- tikėjausi pamatyti, ar vaikui patiks darželyje -  10 proc.; 

- tikėjausi, kad vaikas išmoks savarankiškumo -  10 proc.; 

- susipažins su kitais vaikais, auklėtojomis – 20 proc. 

2. Ar mokyklėlė pateisino Jūsų lūkesčius? 

 Taip – 100 proc. 

3. Ar matote savo vaiko pažangą, palyginus su mokyklėlės lankymo pradžia ir pabaiga? Kas 

pasikeitė? 

Nemato – 10 proc. 

Mato  - 90 proc. Vaikas tapo drąsesniu; laisviau ir noriau bendrauja su vaikais; bando papasakoti 

įspūdžius. Tėvai psichologiškai pasiruošia atsiskirti su vaiku, daugiau sužino apie darželį. 

4. Kokia veikla Jūsų vaikui labiausiai patiko? 

Stebėjimas, kamuoliukai, čiuožykla, žaidimai, veikla grupėje, muzikinė veikla, sportinė veikla, 

sūpynės. 

5. Kas Jums labiausiai patiko mokyklėlėje? 

Žaidimai, muzikinė veikla, draugiška aplinka, malonus ir geranoriškas kolektyvas, auklėtojų 

dėmesys, bendravimas. 
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6. Dėl kokios veiklos abejojate? 

Nėra – 100 proc. 

7. Ar Jums užteko metodinių rekomendacijų, kurias pateikė pedagogės? 

Užteko – 100 proc. 

8. Kokiais klausimais siūlytumėte kitais metais kalbėtis su tėvais? 

1 pasiūlyta tema „Ką daryti, kai vaikas nevalgus?“ 

9. Ar Jums buvo naudinga padalomoji medžiaga? 

Labai – 90 proc. 

Šiek tiek – 10 proc. 

10. Ar rekomenduotumėte kitais metais mokyklėlę savo pažįstamiems? 

Taip – 100 proc. 

11. Jūsų pasiūlymai mokyklėlės ateičiai. 

Ilginti užsiėmimo laiką – 10 proc. 

Nieko nekeisti – 10 proc. 

Ir toliau organizuoti – 10 proc. 

Nieko nesiūlė – 70 proc. 

 

Išvada 
1. Vaikams buvo sudarytos sąlygos žaisti, pažinti, bendrauti, patirti garsų, judesių įvairovę. 

2. Tėvai susipažino su darželio darbu, vaikų maitiniu, buvo šviečiami pedagoginėmis, 

psichologinėmis temomis. 

3. Mokyklėlės veikla pateisino tėvų lūkesčius. 

4. Bus ieškoma galimybių ilginti užsiėmimo laiką. 

5. Mokyklėlės veikla bus tęsiama ir kitais metais. 

 

Paruošė                                                                                 direktorė Danguolė Koženiauskienė 

 

        

 

„Pagrandukai“ 

 

 Mes darželyje patys mažiausi. Vaikučiams viskas nauja: išsiskyrimas su mama ir tėčiu 

grupės aplinka, šalia esantys mažieji draugai ir suaugę žmonės. Labai svarbu vaikams išmokti 

bendrauti tarpusavyje, nebijoti suaugusiųjų, dirbančių darželyje, įgyti savitvarkos, higienos įgūdžių. 

Per mokslo metus tai puikiai pavyko. Ir ne tik... Vaikučiai noriai dalyvavo darželyje vykstančiuose 

renginiuose, projektuose. Daug dėmesio skyrėme vaikų socializacijai, smulkiosios motorikos ir 

foneminės klausos lavinimui. 

 Vaikai jau geba iki galo išklausyti trumpus literatūros kūrinėlius, įvardinti parodytą 

daiktą, žino vaikų ir grupėje dirbančių suaugusiųjų vardus. Moka naudotis įvairiomis piešimo 

priemonėmis, keverzoti jomis. Goda jau piešia geometrines formas, jas įvardina. Mėgstamiausias 

vaikų užsiėmimas – lipdymas. Beveik visi išmoko lipdyti pailgas ir apvalias formas, sujungti jas, 

suploti. Palipdžius, vaikai puikiai susitvarko savo darbo vietą. Kai kurie mažyliai jau karpo siauras 

popieriaus juosteles. Patinka muzikuoti, žaisti įvairius muzikinius žaidimus, ratelius. 

 Džiaugiamės, kad per metus vaikai tapo savarankiškesni, drąsesni, išmoko palaukti, 

susitarti, užjausti, paguosti.  

       

Auklėtoja Vanda 
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„Bitutės“ 

 

Mes bitutės linksmo būdo, 

Nuolat dirbam , triūsiam, judam. 

Šokam, piešiam ir dainuojam,  

Na ir, žinoma, sportuojam... 

 

Šiais mokslo metais grupę lankė 20 vaikų 4-5 metų amžiaus.  Vaikai smalsūs, 

bendraujantys, kuriantys. Visi jau lengvai atsiskiria nuo tėvelių, jaučiasi saugūs, išmoko bendrauti ir 

bendradarbiauti su suaugusiais ir bendraamžiais. Puikiai suvokia ir vykdo suaugusiojo ir 

nurodymus. Kartu su bendraamžiais kuria bendrus žaidimus, išmoko susitarti, mėgsta žaisti 

kūrybiškai. Vaikai žingeidūs, domisi, klausinėja, tyrinėja ir aiškinasi jiems naujus, nežinomus 

dalykus. Išsiaiškinome metų laikus ir jiems būdingus požymius, lyginome skaičių grupes, 

stengėmės suprasti, kur yra daugiau, o kur mažiau. Beveik visi atpažįsta  ir skiria geometrines 

formas, geba lyginti daiktus pagal dydį ir ilgį, vartodami sąvokas didelis – mažas, didesnis – 

mažesnis, ilgas – trumpas, ilgesnis – trumpesnis. Sužinojome, kad rankos ir kojos turi vardus  

„Kairė ir Dešinė“. Išmokome daug dainelių, eilėraštukų, pasakų. Pradėjome domėtis raidelėmis, kai 

kurie išmoko parašyti arba sudėti iš kaladėlių savo vardą. 

 

     Auklėtoja Elida 

 

 

 

„Pelėdžiukai“ 

 

Ar žinote, kuo nuostabus trimetis vaikas? Tuo, kad jis tiki stebuklais. Kad tiki 

spalvotu rudeniu, išskrendančiais paukščiais ir lape, kuri, kartu su sodininku ir vaikais skina 

obuolius ir deda juos į krepšelį.. 

Jie tiki gerąja Mere Popins, su kuria šoka ratelį, tiki žiema ir jos stebuklais: 

krintančiom snaigėm ir didžiulėmis rogėmis atskriejančiu Kalėdų Seneliu. (Gal eilėraštuką moka 

pasakyti tik vieną, bet užtat JAU moka ). 

O kur dar žiemos pramogos! Kaip smagu stebėti krintantį sniegą, trepsenti po jį, 

klausantis jo šalto gurgždėjimo, kaip gera, kai, auklėtojos padedamas, gali pagelbėti paukšteliams – 

paberti saulėgrąžų ar duonos trupinėlių. O kokiais spindinčiais veidais visi stebi dėdę Eriką, 

kabinantį lesyklėlėje lašinukus.( Kad tik nepamirštume to pabandyti nupiešti ). 

Kai žiema po truputį ima pabosti – ateina puiki šventė – Užgavėnės. Ir tas trimetis, net 

prikandęs lūpą, dailina savo Užgavėnių kaukę ir visa gerkle plyšauja : „Žiema, žiema, bėk iš kiemo! 

Bet stebuklai tuo nesibaigia, nes ateina kitas stebuklų metas – pavasaris, su tik jam 

matomais kiškiais, Velyke ir ant stalo pūpsančiais margučiais. 

Kai kurie „Pelėdžiukų“ grupės trimečiai jau gerokai ūgtelėjo ir sulaukė ketvirtojo 

gimtadienio. Jie jau didesni, stipresni ir, nors rankutės dar vaikiškai mažos, jos stveria grėbliukus, 

šluoteles ir puola pavasariškai švarintis. 

Vėl gi – su stebuklais, nes tas geraširdis senukas sodininkas ir kalbanti lapė vėl čia. 

Kiekvienam spręsti – tikėti stebuklais ar ne. Mes tikim. Jie mus skatina augti, kaip tą daigelį į saulės 

šviesą. Yra didis stebuklas draugauti, yra didis stebuklas mylėti, yra didis stebuklas pažinti ir dar 

didesnis – stebėti! 

Taip manome mes, „Pelėdžiukų“ grupės vaikai, kurie plačiai atmerktomis akimis stebi 

nuostabų vaikystės pasaulį. 

 

                               Auklėtoja Rasa  
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„Drugeliai“ 

 

Dabar mes žinom, 

ką reiškia būti drugeliu. 

Tikri drugeliai skraido tarp gėlių. 

O mes – grupėje džiaugiamės šimtais žaislų. 

Tikri drugeliai tik sparnais plasnoja, 

O mes rankytėms darbo sugalvojam. 

Tikri drugeliai klausosi paukštelių, 

O mes – skaitom, šokam, dainuojam daug dainelių! 

 

 Po ketverių metų grupės vaikučiai „išskrenda“ į priešmokyklinę „Šermukšniukų“ 

grupę. Per mokslo metus nuveikta daug, tolimesnei kelionei pasiruošta puikiai. Ką nuveikėmę? 

Dalyvavome sporto renginiuose: „Darželinukai – už krepšininkų pergales“, „Europos judėjimo 

savaitės bėgime“, „Mes bėgikai norim būti“, „Mažieji turistai“. Daug eksperimentavome: į spalvotą 

rašalą merkėme baltus gėlių žiedelius ir stebėjome, kaip jie nusidažo; koks pasidaro kiaušinis, 

užpilus jį 9% acto rūgštimi; kas išauga iš mažos sėklytės.  

  Didžiausias džiaugsmas vaikams – kada šalia kuria ir tėveliai, todėl plenero „Rudens 

spalvos“ metu padarytas drugelis mums buvo pats gražiausias. Dalyvavome parodėlėse, kurios buvo 

organizuojamos darželyje, grupėje, piešėme darbelius konkursams: „Rudens spalvų takeliu“, 

„Jurginų žiedų parodėlė“, „Lietuvos gimtadienis“, „Margučiai“, „Kaziuko mugė“, „Mano Gimtinė“, 

„Tvirta šeima – akmuo Tėvynės pamate“, „Pavasario sparnuočiai“. Bandėme piešti ant nedidelių 

veidrodžių, kuriuos grupei padovanojo Rugilės mama. Nauja patirtis labai patiko, o mūsų piešiniai 

buvo eksponuojami parodoje muziejuje.  

  Aktyviai dalyvavome savo ir kitų parengtose edukaciniuose užsiėmimuose, 

projektuose: „Gamtos vaistinė“, „Duonutės kelias“, „Dovana Lietuvai“, „Kiaušinių marginimas“, 

„Mano Lietuva“, „Mes rūšiuojam“. Vaikams labai patiko projektas „Medžiai darželio aplinkoje“. 

Teko gerai išnagrinėti nupieštą maketą. Vaikai išsiaiškino, kur yra aikštelės, takai ir kt. Svarbiausia, 

suskaičiavo, kiek, kokių ir kurioje vietoje auga medžiai darželio teritorijoje. Savo stebėjimus vaikai 

lygino su kitų grupių vaikų gautais rezultatais.  

  Per metus padarėm daug darbų: didesnių ir mažesnių. Svarbiausia, stengėmės 

draugauti, nesipykti, padėti vieni kitiems. Savo gerais, gražiais darbeliais džiuginti tėvelius.  

  

    Auklėtoja Rima 

„Šermukšniukai“ 

  

Rugsėjo mėnesį grupę lankė 20 vaikų, baigė – 19. Viena mergaitė išvyko gyventi į 

užsienį. Visi vaikai pasirengę mokyklai, nori ją lankyti. 

Smagu, kad vaikai išmoko tiksliai atsakyti į klausimus, savarankiškai ieškoti išeičių. 

Jiems labai patiko eksperimentai, ilgalaikiai stebėjimai. Kiekvieną dieną buvo žymimas 

kalendorius: savaitės ir mėnesio diena, taip pat - oras. 

Pasitvirtino tai, kad iki Naujų metų didelį dėmesį skyrėme žodžio garsinei analizei, 

vaikai pradėjo girdėti ir raidėmis pažymėti žodžio garsus. Po Naujųjų ugdytiniai jau bandė skaityti, 

arba jungti 2 garsus. Labai smagu, kad sulaukiau didelės tėvelių pagalbos. 

Visai neblogai susiformavo vaikų matematiniai vaizdiniai: dauguma skiria formą, 

dydį, pažįsta skaitmenis, moka juos nupiešti. Susipažinome su pirmokų rašymo ir matematikos 

sąsiuvinukais. Juose rašėme rašto elementus. Beveik visi vaikai skaito.  

Vaikai noriai dalyvavo rajoniniuose ir darželio renginiuose, konkursuose: saugaus 

eismo, turizmo, bėgimo, mažųjų olimpiados, piešinių. Savo darbeliais puošėme laiptinę, pirmo 

aukšto koridorių. Smagu, kad Kamilė puikiai pasirodė respublikiniame vaikų ir moksleivių lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“. 

Būsimiesiems pirmokėliams linkime gero kelio ir sėkmės moksle! 
 

    Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Virginija 
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„Ąžuoliukai“ 

 

1. Susirinkom į darželį                 6.  Kai pavasaris atėjo, 

Būryje gerų draugų,                      Mums darbelių padaugėjo. 

Kai ateina rudenėlis –   Nors dar esame maži, 

Žaidžiame visi kartu!  Bet darbeliai – dideli! 

 

2. Piešiam, lipdom, išdykaujam,                  7.  Puošia žemė žalią rūbą,  

Su raidelėmis draugaujam.  O vaikai į kiemą skuba. 

Rudenio gelsvu taku   Šiukšles renka ir rūšiuoja, 

Bėgam pasitikt spalvų.  Patalėlį vasarėlei kloja. 

 

3. Bumpt... Ant tako pribyrėjo                   8. Tarp beržų vingiuoja kelias, 

Raudonskruosčių obuolių.   Matos paliktos pėdelės. 

Sodininkas su vaikais skaičiavo –   Ten skaičiuojame medžius, 

Lapei davė dovanų.   Paukščius ir vabalėlius. 

 

4. Bėgdami per ledo kiemą                    9.  Ką tik rinkomės į būrį, 

Susitikom baltą žiemą.    Žaidėme linksmai, 

Lipdėm, statėm mes senius    O, dabar – jau vasarėlė –  

Didelius besmegenius.    Likite sveiki, vaikai! 

 

5. Žaidėm, šokom ir sportavom, 

Daineles linksmas dainavom, 

Do, re, mi – džiaugėsi vaikai visi –  

Baigės metai dar vieni. 

 

Auklėtoja Regina 

 
 

„Ąžuoliukų“ gr. 

Grato tėvams Redai ir Aurelijui už medieną lauko edukacinėms erdvėms.  

Dominyko mamai Žanetai už visokeriopą nuolatinę pagalbą grupei. 

 

  

„Bitučių“ gr. 

 Oresto ir Gabijos mamai Aušrai už dalyvavimą ugdomojoje aplinkoje.  

 Rusnės mamai Jolitai už materialinę paramą grupei.  

 

  

„Pelėdžiukų“ gr. 

 Beatos mamai Jovitai už ledus, padovanotus baigiamajam projekto renginiui.  

 Simo mamai Reginai už aktyvų dalyvavimą darželio parodose, projektuose. 

   

„Pagrandukų“ gr. 

 Gabijos tėveliams Dinarai ir Giedriui, Erikos tėveliams Astai ir Dariui už 

edukacinių aplinkų turtinimą (parama žaislais, edukaciniais žaidimais).  

 Godos mamai Raimondai už pareigingumą, paramą grupei. 
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„Šermukšniukų“ gr. 

 Arno mamai Ingridai už idėjas, pagalbą planuojant ir organizuojant grupės renginius.  

 Aurėjos ir Atėnės tėveliams Daivai ir Laimonui už geranorišką pagalbą grupei ir 

darželiui.  

 Jokūbo tėveliams Eglei ir Domantui už Kalėdų Senelio pakvietimą, už edukacinį 

užsiėmimą saugaus eismo tema. 

 Luknės tėčiui Nėrijui už materialinę paramą darželiui. 

 Salomėjos mamai Agnei už idėjas darželio teritorijos tvarkymui. 

 

 

„Drugelių“ gr. 

 Rugilės mamai Ingridai už grupės edukacinių aplinkų turtinimą (stiklas, veidrodžiai 

vaikų kūrybiniams darbams). 

 
Kalba vaikai 

 

Vytautė (3 m.) 

- Kai aš kvepėjau acetonu, mane paguldė į 

ligoninę. 

 

Vaikai žaidžia „šeimą“. 

Beata (4 m.) 

- Mantai, greičiau ruoškis, eisime bažnyčion. 

 

Beata (4 m.) 

- Mano vaikas gulės ligoninėj tris metus, kad 

mamos neužkrėstų. 

 

Mantas (3 m.) 

- Nėra čia jokių mergų ir vyrų. 

Rugilė (3 m.) 

- Ir moterų nėra. 

Įsiterpia auklėtoja: 

- O kas yra? 

Mantas: 

- Tik vaikai ir auklėtoja. 

 

Auklėtoja klausia Adrijos: 

- Kiek tau metų: 

Adrija (2 m.) 

- Šeši, kai bus gimtadienis, bus trys. 

 

Beata (4 m.) Mantui: 

- Na, jaunuoli, pažvelk, ką padarei – išgriovei 

mano namą. 

 

Kamilė (6 m.) 

- Aš žinau, kaip Kalėdų Senelis sustabdo laiką. 

Kai apverčia smėlio laikrodį, kai smėlis nubėga 

– sustoja laikas. 

 

 

 

Auklėtoja klausia Ugnės: - Kaip vadinasi ši 

figūra? (skritulys). 

Ugnė (5 m.) 

- Apvalainė. 

 

Ugnė (5 m.) pasakoja: 

- Aš namie turiu „saulutiškus“ akinius nuo 

saulės, „baleriniškus“ batelius, „balerininę“ 

suknelę.  

 

Aironas (4 m.) klausia auklėtojos: 

- Ant kokio medžio auga obuoliniai? 

 

Urtė P. (5 m.) 

- Auklėtoja, Gabija neklauso, jau pėdina į 

rūbinę. 

 

Auklėtoja klausia: - Kas prausykloje krano 

neužsuko? Vanduo bėga. 

Urtė P. (5 m.) 

- Viltė ten murkdosi po vandenį. 

 

Adrija J. (5 m.) 

- Kai pareinu namo, aš apsikosėju.  

 

Vincas (4 m.) 

- Kai man buvo spuogai, mama mane apžalino. 

 

Auklėtoja Adrijai: 

- Kokia ilga tavo kasa. 

Adrija (5 m.) 

- Kai pamatysi mano palaidus plaukus, tai net 

išsižiosi. 

 

Arnas (3 m.) Vincui davė Huberto mašiną ir 

sako: 

- Aš tau neduosiu saldainių mėlynų, raudonų ir 

žalių. 
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„Drugelių“ grupės vaikų kūryba 

 
Livija  Zabielaitė  Miško gyvūnai 

Vieną kartą gyveno elnias. Elnias stovėjo, stovėjo prie miško ir žiūrėjo į lauką. Pamatė 

paukštelį ir sako: 

- Kada ateis lietus?  

Paukštelis sako: 

- Lietaus lašeliai kris ir ausytę sušlapsi.  

Elnias sako: 

- Aš einu toliau.  

Sutiko tokį kiškį, kur su baltom ausytėm. Kiškis sako:  

- Eikim pas manę.  

Elnias sako: 

- Kaip pas tave šilta, kiek daug obuoliukų. Atsigerkim arbatytės.  

Kiškis sako elniui: 

- Kiek tau įdėti obuolių? 

- Man reikia dviejų obuolių. 

Elnias padėkojo už viską. Tada nuėjo į mišką   ir laimingai gyveno.   

 

Viltė  Mateliūnaitė  Voverytė ir vilkas 

Vieną dieną vaikščiojo voverytė ir susitiko vilką. Ir sako voverytė: 

- Labas vilkai.  

- Kur tu eini? – klausia voverytė.  

Vilkas atsakė: 

- Einu namo.  

Voverytė sakė , kad einu riešutukų ieškoti vaikučiams. Kai atrado riešutukus, surinko į krepšelį. Jau 

parėjo namo ir tada sako voverytė: 

- Kas ten tuksena? 

- Aš vilkas tuksenu.  

- Užeik – sako voverytė.  

Vilkas atsidarė duris ir suvalgė visus voverytės vaikus. Atėjo medžiotojas ir nušovė vilką ir paėmė 

voverytes.  Voverytė sako: 

- Ačiū, medžiotojau.  

Tada davė visiem vaikam pavalgyti riešutėlių. Ir laimingai sau gyveno. 

 

Aironas  Tarasovasnas    Mandrūs katinėliai 

Vieną kartą gyveno du katinėliai. Jie mėgsta bėgioti. Bėgiojo , tada mama įdėjo pieno 

į bliūduką. Ir sutiko ožį. Tada jie ėjo gaudynių. Pažaidę gaudynių ėjo namo. Tada sutiko karvę. 

Tada ėjo pažaisti slėpynių. Pažaidė slėpynių ir tada jie parėjo namo. 

 

 

Rugilė  Grigėnaitė   Du kačiukai 

Vieną kartą gyveno du kačiukai. Gyveno pas mažą mergaitę ir močiutę. Paskui 

kačiukai pabėgo. Bėgo tiltu ir sutiko šuniuką. Šuniukas ėmė juos vyti. Paskui kačiukai bėgo visur 

taku, taku ir sakė: 

- Pagalbos, pagalbos!!! 

Kai bėgo, tai pasiekė namus ir laimingai gyveno.  

Ir vėl rado siūlą ir su juo žaidė abu katinėliai. Rado kamuoliuką ir su juo žaidė.  Paskui 

jie buvo alkani. Ant kilimo buvo pienelis ir jie lakė ir išlakė visą. Paskui jie norėjo miego ir užmigo 

ant kilimo. Ryte atsikėlė ir norėjo valgyti. Mergaitė įpylė pienelio. Palakė ir žaidė vėl. Paskui nuėjo 

į virtuvę pas mergaitę. Pažiūrėjo pro langą, kas ten žaidžia. Žiūri, mergaitė ir berniukas ant sūpynių 

abiejų. Ir čiuožinėjo nuo čiuožyklos. Vaikai išėjo pas mamas, o kačiukai norėjo valgyti ir miaukė, 

miaukė. Ir sulaukė grįžtančios mergaitės. 
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Adomas Dičkus   Pasiklydęs šuniukas 

  Vieną kartą gyveno namuose šuniukas. Ir turėjo šeimininką. Tada šeimininkas sakė, 

kad šuniukui sugauti gyvūnų. Šuniukas išbėgo į mišką. Sutiko mešką. Šuniukas sako: 

- Kur eini? 

Po to meška sako: 

- Einu medaus. 

O po to sutiko lapę. Lapė sakė, kad eina kiškio gaudyti. Vilkas sakė, kad eina ant 

kalnų staugti. Šeimininkas laukė, laukė ir nesulaukė šuniuko.  Ir po to šeimininkas ėjo ieškoti 

šuniuko. Kai išėjo į mišką, šuniukas pamatė, kas ten vaikšto. Priėjo prie šeimininko ir žiūri, kad 

šeimininkas jo. Apsidžiaugė ir laimingai gyveno namuose. 

 

Ernestas Jakupka   Vilkas ir kiškis 

  Vieną kartą gyveno vilkas ir kiškis. Susitiko ir galvojo vilkas jį suvalgyti. Pasakė 

kiškis: 

- Nevalgyk manęs.  

Vilkas ir sako: 

- Nevalgysiu. 

Vilkas pasigailėjo kiškio. Ir abudu ieškojo maisto.  

Nesurado maisto, tik surado du grybus. Užkūrė laužą ir valgė. 

 

Edvinas Olechovas   Žuvyčių namai 

Vieną kartą plaukiojo žuvytė ir sutiko ryklį. Sako ryklys: 

- Einam žaisti futbolo.  

- Gerai. Eikim ir žaiskim.  

Bežaisdami sutiko plaukiotoją. Plaukiotojas sako: 

- Kur jūs plaukiat? 

- Ai, pas savo draugus pažaisti.  

- Gerai. Aš ir noriu pažaisti.  

Nuėjo į aikštelę žaisti su draugais. Ir buvo sutikę kitą žmogų ir sako: 

- Kur jūs dar plaukiat? 

- Į aikštelę pažaisti. 

Ir buvo nugriuvęs medis. Žiūri, kas gi ten kalba.  Upelis kalba su kita žuvim. Atėjo naktis, pasidarė 

tamsu ir visi išsiskirstė. 

 

Ugnė Pranskūnaitė  Dantukas tinginys 

Kartą dantukai neturėjo ką veikti. Ir pasiėmė knygą ir skaitė. O ta knyga buvo apie 

dantis. Ir pamatė dantukas knygoje, kad ryte ir vakare reikia valyti dantis. Greitai nubėgo ir išsivalė 

dantis. Baigęs valyti, jis greitai nubėgo pas draugus ir pasakė, kad reikia valyti dantis ryte ir vakare. 

Draugai nuliūdo, nes buvo tinginiai ir gimė jie tinginiai. Tingėjo mokytis vaikščioti. Ir kai augo, ėjo 

vis tinginyn ir tinginyn. Ir tada tik netingėjo valgyti saldumynų. Atėjo Ėduoniukas su Bakteriuku ir 

graužė dantuko dantis.  Pradėjo skaudėti, ir jis supuvo. Ir ėjo dantukas pas dantistę. Kai sutaisė, 

dantukas nebevalgė saldumynų. 

 

Ulija Jefimovaitė 

Vienas dantukas buvo linksmas. Ir tada pasiklausė dantukas mamos, ar leidžia išeiti į 

lauką. Ir tada sako, kad pareik valgyti, ir jis neklausė. Kitą kart pasakė, kad eik, ir jau klausė. Tada 

mamytė antrą kart pasakė, kad eik į lauką, kad aš užsiėmus. Žaidė su draugais. Ėjo žaist ant smėlio. 

Tada gaudė, gaudė ir užsigavo kelį.  Verkė ir liūdėjo. 

 

Viltė Pašakarnytė 

Vienas dantukas liūdnas, kitas neliūdnas. Kitas šypsosi, kad gražesnis. Kitas 

liūdnesnis. 
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Priešmokyklinės „Šermukšniukų“ grupės vaikų mintys apie darželį 
 

Džiugas: Man patinka auklėtojos, nes auklėtojos geros. Man patinka darželyje, nes yra  daug gerų 

draugų, daug  įdomių žaidimų. Man įdomu,  labai sunkios užduotys ir mįslės. Man patinka daržely, 

kad per Zumbą galima išmokti daug gražių šokių. 

 

Aronas: Man labai patinka daryt užduotėles, nes jos būna lengvos. Žaislai patinka, todėl su jais 

įdomu žaist, kai būna daug draugų. Ypač patinka su Airyda žaist. Man labai nepatinka, kai 

susipykstu su draugu. Labai patinka knygas skaityt. 

 

Kamilė: Labai auklėtojos  labai geros visą laiką. Užduotėles labai geras duoda. Eksperimentus labai 

gerus parodo. Labai geri žaislai. Kai daug draugų, galima pažaist. Labai daug gerų draugų yra. Ir 

reikia miegot pogulio. Darželis labai mielas ir darželio auklėtojos labai geros, ir auklytė. Daržely 

labai miela ir smagu. 

 

Airyda: Man patinka darželyje knygos, nes knygose sužinai daug. Dar patinka man užduotėlės, nes 

būna linksmos. Darželyje labai skanus maistas. Darželyje susiradau daug draugų. 

 

Jokūbas: Man labai patinka žaist su Lego, daržely labiausiai su Luku. Labai patinka man sunkios 

užduotys, Zumba lankyt ir lauke žaist su vaikais. Man labai patinka auklėtojos, nes labai gerai moko 

vaikus skaityti ir skaičiuot. Labai auklėtojos geros, nes, kai mes nueinam į lauką, pasako, ko 

negalima ir kas galima. Ir vaikai klauso. Ir labai myli auklėtojos vaikus. 

 

Atėnė: Man labai patinka Zumba ir lauke žaist: daryt smėlio valgius. Man patinka daryti raideles, 

įdomių žaidimų yra daržely. Daug ko išmokau. Man nepatinka, kai vaikai pykstasi daržely. Man 

patinka „Linksmąjį pieštuką“ ir „Matematiką“ daryt. Daržely labai linksma ir smagu. Patinka 

auklėtojos, todėl, kad labai gerai moko vaikus skaityt, rašyt ir skaičiuoti. Ir labai patinka žaist 

mergaičių kampely. 

 

Salomėja: Susirandi gerų draugų, kad galima miegoti miegelio, kad galima išeiti į lauką. Kad 

galima šokinėti kamuoliais. Kai būna visokios užduotėlės. Kad galima skaityti knygas. Kad galima 

daržely su žaislais miegoti. Kad galima žaisti miegamajame. Galima prieš miegelį klausytis 

muzikos arba pasakų. Dar galima su kitais įdomius žaidimus žaisti. 

 

Aurėja: Geros auklėtojos. Labai man gerai miegoti. Patinka, kai atveži naujus žaislus. Patinka man 

kažkada budėti. Patinka dar su draugais žaisti. 

 

Lukas: Gerai, kad aš daržely. Ir labiausiai patinka žaisti su Lego. Ypač su Atėne ir Jokūbu. Ir man 

gerai miegot, nes aš labai greitai augu. Ir man labiausiai patinka žaisti su gyvūnais. Man labiausiai 

patinka pelytės. Ir aš labai jas myliu. Labai patinka žaisti miegame. Ir man labai patinka vartyti 

knygas ir žiūrėti. 

 

Laura: Labai patinka žaislai. Draugai visi mane myli. Ir dar labai patinka, žinok, lauke suptis. 

Moku labai skaityt knygą. Man patinka su visais vaikais žaisti. Patinka su Gabijos mažosios žaist 

monstrais. 

 

Gabija J.: Mėgstu su žaislais žaisti. Su Aronu mėgstu lauke žaisti slėpynių. Labai mėgstu skaityti, 

rašyti savo draugui Aronui. Daug žaidimų yra visokių, daug dėlionių, ir dar kamuolių. Lauke 

patinka pasisupti ir daryti smėlio valgius. 

 

Luknė: Geros būna auklėtojos. Dar auklėtojos leidžia išeit į lauką. Dar darom užduotėles. Dar 

skaitau.  Dar valgom daržely skaniai. Dar žaidžiam visokių žaidimų. Dar miegam. Dar man patinka 

lauke suptis. 
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Gabija M.: Duoda skaniai valgyt. Tada labai įdomių yra žaidimų. Galima dar sportuot. Tada 

galima dainuot. Dar labai įdomu, kai išeinam į lauką: galima pažaist su draugais. Tada labai geros 

užduotėlės, daryt patinka. Labai geros auklėtojos visur. Man daržely patinka, kad einu į Zumbą. 

 

Titas: Man patinka užduotėlės.  Man patinka piešti raideles.  Man patinka auklėtojos. Žaisti su 

žaislais, būti lauke patinka. Man patinka sportuoti. Man nepatinka, kai vaikai trukdo miegot.  

 

Gabrielius: Man patinka žaislai. Patinka su Majum žaisti. Gera todėl, kad išeinam į lauką . 

 

Majus: Man patinka su Gabrieliu  žaisti. Dar man patinka su kamuoliais šokinėti.  Dar man patinka 

žaisti Lego.  Man nepatinka žaisti žaidimų su mašinais. Dar nepatinka žodžius rašyti.  Dar nepatinka  

man dėliones dėliot. Dar patinka vartyti knygutes. 

 

Austėja: Labai patinka žaislai, dėl to, kad linksma. Labai patinka auklėtojos, auklytė. Ir dar, kad 

moko. Ir, kad pogulio būna ir šokiai patinka. Labai linksmas darželis, smagu. 

 

 

Laikas greitai bėga. Nors pavasario saulutė nelepina šiluma, 

 tačiau vasara vis tiek ateis. O su ja sulauksime ir atostogų.  

Visi, ypač vaikai, trokštame, kad jos būtų linksmos, turiningos. 

 

Mieli tėveliai, linkime, kad Jums ir Jūsų vaikams atostogos atneštų nepakartojamų,  

gražių įspūdžių. Tačiau nepamirškite apie vaikų saugumą.  

Pateikiame keletą patarimų: 

 

1. Saugumas gatvėje, kelyje 

Mažas vaikas negali numatyti grėsmės ir iki galo suvokti pavojaus. Egzistuoja su amžiumi 

susiję ypatumai, trukdantys vaikui gerai jaustis kelyje: 

 ikimokyklinio amžiaus vaikui reikia gerokai daugiau laiko (2-3 kartus daugiau) nei 

suaugusiam, kad susigaudytų situacijoje; 

 vaikas yra mažo ūgio ir per sustatytas transporto priemones tiesiog nemato kelio; 

 vaiko ž žingsniukai kur kas mažesni nei suaugusiojo, todėl jam tenka labiau skubėti; 

 vaiko regos laukas bent trečdaliu siauresnis nei suaugusiojo; 

 vaikas negali atskirti iš kur sklinda garsas ir kokio jis intensyvumo; 

 vaikas sunkiai suvokia, kaip toli yra automobilis ir kokiu greičiu jis važiuoja; 

 vaikas dažnai neskiria sąvokų „dešinė“, „kairė“; 

 triukšmas, garsiniai signalai vaiką blaško ir gąsdina; 

 vaikas nesuvokia, jog automobilis negali sustoti taip greitai, kaip žmogus.  

 

 

Rekomendacijos tėveliams 

1) Rodykite tinkamą pavyzdį 

 Gatvėje elkitės saugiai. Vaikas mokosi kopijuodamas jūsų elgesį. 

 Kartu su vaiku sustokite prie šaligatvio krašto, apsidairykite, įsiklausykite į 

aplinkinius garsus ir nuspręskite, kada saugu eiti per gatvę. 

 Eidami per gatvę nekalbėkite mobiliaisiais telefonais ir nerašykite SMS. Tai 

atitraukia dėmesį nuo to, kas vyksta kelyje. 

 Per gatvę eikite stačiu kampu, ne įstrižai. 

 Eidami būkite budrūs, kartu su vaiku stebėkite ir klausykitės. Situacija kelyje greitai 

keičiasi. 

 Aptarkite, kaip svarbu būti matomu kelyje. Tamsiu paros metu nepamirškite atšvaitų 

ar šviesą atspindinčių juostų.  

 Aptarkite gatvėje pasitaikančias situacijas. 
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2) Laikykite vaiką už rankos 

 Gatvėje visada laikykite vaiką už rankos. 

 Gatvėje eikite tarp vaiko ir važiuojamosios dalies. 

 Jei nėra šaligatvio – eikite veidu prieš atvažiuojančias mašinas. 

 

3) Raskite saugiausią vietą pereiti gatvę 

4) Saugiai keliaukite automobiliu 

 Vaiko kelionė automobiliu – tai kelionė kėdutėje prisisegus saugos diržu. 

 Suaugusiojo kelionė automobiliu – tai kelionė prisisegus saugos diržu.  

 Važiuodami automobiliu aptarkite susidariusias situacijas.  

 Aiškinkite vaikui, kodėl svarbu išlipti iš automobilio tik vairuotojui leidus ir tik pro 

dešinės pusės dureles. 

 Vaikų dėmesį lengva išblaškyti, jie greitai pamiršta, ką buvo išmokę. Todėl vaikų 

saugumą kelyje ar gatvėje gali padidinti tik gerai išmoktas elgsenos modelis ir 

sektinas pavyzdys. 

 

5) Bendradarbiaukite su pedagogais saugaus eismo kultūros ugdymo srityje 

 Išklausykite vaiko pasakojimo, ką jis išgirdo, išmoko darželyje apie saugų eismą. 

 Žaiskite kartu su vaiku įvairias situacijas gatvėje, kelyje. 

 Leiskite vaikui pasakoti, taip jums bus lengviau suprasti, kaip jis suvokia aplinką ir 

teisingai įvertina galimus pavojus. 

 

 

Būkite kantrūs,  

vaikams reikia daug praktikos, kad išmoktų saugiai elgtis gatvėje. 

 

 

 

2. Saugumas buityje 

Priminkime vaikams: 

 kokios ir kodėl gali atsitikti nelaimės kieme ir namuose; 

 kodėl negalima žaisti su buitiniais prietaisais; 

 kaip galima išvengti nelaimių buityje; 

 kaip elgtis su nepažįstamais žmonėmis; 

 kokie pavojai tyko prie vandens telkinių, kaip jų išvengti; 

 kokie yra ekstremalūs gamtos reiškiniai (vėtra, smarkus vėjas, liūtis, uraganas, 

kaitra) ir kaip apsisaugoti jų metu. 

 

 

Elektros prietaisai 

Įspėkite vaiką, kad elektra gali būti pavojinga: 

 nekišk daiktų į elektros lizdą; 

 niekada neardyk ir nebandyk taisyti sugedusių elektros prietaisų; 

 nežaisk su elektros laidais; 

 jeigu užuodi dūmus, kas nors skleidžia įtartiną kvapą, žiežirbuoja – iškart pranešk 

suaugusiam žmogui; 

 nelipk į elektros stulpus, nesiartink prie elektros įtampos patalpų; 

 neskraidink aitvarų, jeigu esi arti elektros laidų. 
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Elgesys su nepažįstamaisiais 

Patarimai, kaip kalbėti su vaikais: 

 atsimink, kad būdamas vienas, pats privalai rūpintis savo saugumu. Jei atsitiko taip, 

kad pasiklydai, neišsigąsk. Drąsiai kreipkis pagalbos į uniformuotą policininką ar 

moterį su vaiku; 

 jei suaugęs nepažįstamasis prašo tavo pagalbos, jis elgiasi netinkamai. Jam gali 

padėti tik kitas suaugęs žmogus, o ne vaikas; 

 nepažįstamasis gali atrodyti malonus, žinoti net tavo vardą. Tačiau tu jo nepažįsti, 

tad būk atsargus; 

 niekada nesakyk nepažįstamajam savo vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, 

kur dirba tėveliai; 

 jei lieki vienas namuose, niekam to nesakyk; 

 niekur neik su nepažįstamu žmogumi; 

 visada laikykis atokiau nuo nepažįstamo žmogaus, o, pajutęs pavojų, bėk pas tą, kas 

tau gali padėti. 

 

 

Elgesys su gyvūnais 

Dauguma vaikų turi augintinius, todėl drąsiai elgiasi su svetimais gyvūnais. Tačiau yra daug 

taisyklių, kurių reikia laikytis, kad neįvyktų nelaimė: 

  neprijaukinti gyvūnai gali būti pavojingi; 

 niekada nesiartink ir neglostyk nepažįstamų gyvūnų; 

 jei šuo sužeistas, miega, ėda, jei šalia yra mažų šunyčių – neik artyn; 

 jei atsiveja šuo, nebėk nuo jo, ramiai stovėk ir garsiai nešauk; 

 nežiūrėk šuniui į akis. Lėtai nuo jo atsitrauk, nedaryk staigių judesių; 

 niekada nebandyk paglostyti už tvoros esančio svetimo šuns ar katės; 

 būk atsargus, gyvūnai gali įkąsti; 

 iškart pasakyk suaugusiajam, jeigu taip atsitiko; 

 jeigu nieko nėra aplink, skambink 112; 

 nepadėk ragelio ir išklausyk, kaip turėtum elgtis. 

 

Elgesys vandenyje 

  niekada nebūk vandenyje vienas, be suaugusiųjų priežiūros; 

 visada stenkis būti bent su vienu draugu; 

 apsidairyk, ar aplink yra suaugusiųjų 

 neik į vandenį be leidimo; 

 neišdykauk vandenyje; 

 nesimaudyk pavargęs ar jei blogai jautiesi; 

 žinok apie gelbėjimosi priemones (pripučiamus ratus, plaustus); 

 jeigu kažkas skęsta – iškart ieškok pagalbos; 

 nežaisk ant prieplaukos krašto, tilto, stataus kranto; 

 neik gilyn; 

 neplaukiok toli nuo kranto ant pripučiamų čiužinių, rąstų, lentų. 

 

Jei užklupo perkūnija 

 perkūnijai užklupus maudantis, tuoj pat lipk į krantą. Jeigu žaibas trenks į vandenį, 

nukentėsi; 

 griaudžiant perkūnijai neik vandens telkinių krantais; 

 nesislėpk po aukštais pavieniais medžiais, nes į tokius medžius neretai trenkia 

žaibas; 

 nelaikyk rankose metalinių daiktų, neliesk metalinių konstrukcijų; 

 griaudžiant perkūnijai, neik iš namų. Uždaryk langus, duris; 
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 perkūnijos metu nebūk arti elektros laidų, antenų, langų, durų, namo lauko sienų, 

prie kurių auga dideli medžiai; 

 žaibuojant nebėgiok lauke. 

 

Gaisras 

 niekada nežaisk su degtukais; 

 būk atsargus prie laužo, šildytuvo ar viryklės; 

 jei užsidegė drabužiai – sustok, krisk ant žemės ir voliokis; 

 jeigu tavo draugo drabužiai užsidegė – neleisk jam bėgti, bet parversk ant žemės ir 

šauk: „stok, krisk, voliokis“; 

 prašyk suaugusiųjų pagalbos arba skambink 112. 

 

 Ką daryti, jeigu tavo namai dega? 

 kartu su tėveliais pasinaudokite atsarginiu išėjimu; 

 jeigu kilo gaisras, įspėk kitus. Šauk „gaisras“ ir daužyk duris; 

 palik viską kaip yra ir nesustok pasiimti daiktų ar gyvūnų; 

 jeigu patalpose daug dūmų – gulkis ant žemės ir šliaužk link išėjimo; 

 niekada nebandyk pats užgesinti gaisro; 

 niekada negrįžk į degantį pastatą. 

 

 

Linkime Jums saugių, sveikų atostogų! 
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Lauksime sugrįžtant į darželį rugsėjo 1 d. 

Nepamirškite patikrinti vaikų sveikatos. 
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