
MOKSLO METŲ ŠVENTĖ 

Š. m. rugsėjo 6 d. darželio kieme šventėme  Mokslo Metų šventę „Sveikas Rugsėji !“. Į 

atnaujintą darželio stadioną rinkosi: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 

padėjėjos, vaikai, jų tėveliai. Šventė prasidėjo direktorės sveikinimu ir darželio himnu. Po to, 

vaikai pasileido į kelionę traukiniu. Jie nuvyko į Ryto stotelę, kur padainavo dainelę „Labas rytas“ 

ir padarė mankštą. Kitoje stotelėje šoko ir pasiklausę pasakos, užmigo. Vaikus pažadino neįprastas 

žadintuvas – priešmokyklinio ugdymo grupių jungtinis orkestras. Visi smagiai pašoko lietuvių 

liaudies šokį „Du gaideliai“. Traukinukas išvyko, o vaikai pasiliko piešti vasaros įspūdžių. 

Taip linksmai ir draugiškai pasitikome Naujus Mokslo Metus. Tikimės, kad jie bus 

sėkmingi, kūrybingi, skatinantys tobulėti ir stiebtis aukštyn. 

  



PASKAITA MIŠKO GYVŪNAI, MIEGAPELĖS 

Šiądien vaikai iš priešmokyklinių grupių: „Pelėdžiukai“, „Spinduliukai“, „Boružėlės“ 

dalyvavo paskaitoje „Miško gyvūnai, miegapelės“. Paskaitą vedė lektorius miškininkas 

Raimundas Ereminas. Vaikai susipažino su miško gyvūnais, klausėsi pasakojimų apie juos. 

 



SOLIDARUMO BĖGIMAS 

2018 metų spalio 1 d. mūsų lopšelio-darželio vaikai dalyvavo Solidarumo bėgime, kuris 

vyko Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos stadione. Bėgimą organizavo fizinio lavinimo 

specialistė Rasa Rutkauskienė. Šio bėgimo misija — pasaulį daryti geresne vieta, skatinant 

solidarumą ir renkant paramą tiems, kam jos labiausiai reikia. Solidarumo bėgimą globoja LR 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, palaiko LR Švietimo ir mokslo ministerija bei Ukrainos ambasada 

Lietuvoje.  2017 m. bėgimo metu surinktos lėšos buvo skirtos pasaulinės organizacijos „Save the 

Children“ pozityviosios tėvystės programai Lietuvoje pritaikyti ir įgyvendinti bei medicinos 

punktui pradinėje Zambijos mokykloje įsteigti. 

5-ojo Solidarumo bėgimo metu surinkta parama bus skirta: 

 organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei 

užtikrinti; 

 vaikų žaidimų aikštelėms Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose įrengti. 

Dėkojame prisidėjusiems prie šios akcijos. 

 

  



PIRMOSIOS PAGALBOS KURSAI 

2018 m. spalio 2 dieną lopšelio-darželio „Užupiukas” pedagogai dalyvavo „Pirmosios 

pagalbos kursuose“, kuriuos vedė lopšelio-darželio bendruomenės narys, karo gydytojas Andrejus 

Budakov. Nuoširdžiai dėkojame už svarbias žinias ir praktinius įgūdžius grupės „Ežiukai“ 

ugdytinio tėveliui. 

 

  



RUDENS ŠVENTĖ 

2018 metų spalio 3 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Užupiukas“ šventėme Rudens šventę. 

Oras buvo tikrai rudeniškas: truputį vėjo, saulės, nukrito ir keli lietaus lašai. Meninio ugdymo 

mokytoja Violeta kvietė vaikus šokti, žaisti. Rudens fėja paskleidė savo kerus ir … šventė 

prasidėjo. Vedini akordeono muzikos vaikai žaidė improvizuotus žaidimus: „Moliūgas“, 

„Obuoliai“ ir kt. Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai uždavė mįsles: kokių medžių lapus 

jie surinko. Visų grupių ugdytiniai su grupių mokytojomis demonstravo rudeninius darbelius, juos 

pristatė su eilėraštuku ar skanduote. Po šventės darbeliai papuošė darželio kiemą. 

(

  



RUDENS FANTAZIJA 

Kaip smagu, kad ruduo mus lepina šiltomis ir saulėtomis dienomis. Kaip gražu, kai 

įvairiomis spalvomis nusidažė medžių lapai. Todėl nusprendėme organizuoti projektą „Rudens 

fantazija“. Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programas: 

Janina Kodis, Agnė Armonavičiūtė, Elena Gvozdovič, Rūta Daukšienė, Jadvyga Dubrovskaja , 

Valerija Drėgvienė, Irina Rusakienė, Vilma Jakučionienė ir grupių: „Ežiukai“,“ Žvirbliukai“, 

„Saulutės“, „Lapiukai“, „Pelėdžiukai“, „Boružėlės“, „Spinduliukai“ ugdytiniai darželio kieme iš 

lapų supynė širdelę, o vėliau ir sraigę. Kūrybiškam darbui vaikai rinko ne tik lapus. Jie iš pagaliukų 

dėliojo namus, kuriuos puošė gėlėmis. 

Vykdomu kūrybiniu projektu siekėme suteikti vaikui galimybę atsiverti, suvokti erdvę, 

spontaniškai perprasti formas, spalvas, susipažinti su reljefu. Gamtinės priemonės, medžiagos 

skatina vaiką drąsiai, laisvai išreikšti save, patirti sėkmę. 

  

   



RENGINIAI, SKIRTI SVEIKAI GYVENSENAI 

Lapkričio mėnesį organizavome renginius, skirtus sveikai gyvensenai. Renginių metu 

vaikai: atsakinėjo į klausimus, žaidė žaidimus, mokėsi taisyklingai sėdėti, gamino sveikus 

patiekalus iš vaisų ir daržovių. Įdomi užduotis buvo atspėti kokį vaisių rado pintinėje. Vaikai 

įdėmiai klausėsi kaip reikia taisyklingai sėdėti, mandagiai elgtis prie stalo. Visi kartu šoko lietuvių 

liaudies ratelį „Klausė žvirblis čiulbuonėlis“. 

 

 

  



ŽIBINTŲ ŠVENTĖ 

Lapkričio 16 d. šventėme „Žibintų šventę“. Kvietėme visą darželio bendruomenę 

prisijungti prie šio tradicinio renginio. Vaikai, jų tėveliai, pedagogai gamino žibintus, jais puošė 

darželio kiemą. Nešini žibintais visi ėjo aplink darželį, prisijungė prie dainuojančių ir šokančių 

vaikų, kartojo burtažodžius. Įspūdingai atrodė piemenukai, nykštukai, burtininkai. Kalėdų Senelio 

pasiuntinys pakvietė rašyti laiškus Seneliui. Visi vaišinosi arbata ir sausainiais  

 

   



ĮSIMINTINA IŠVYKA 

2018 metų lapkričio 14 d. mokytojos, vykdančios ikimokyklinį ugdymą, Marytė ir Irina su 

grupių: „Kačiukai“ ir „Pelėdžiukai“ vaikais dalyvavo išvykoje į Valdovų rūmus. Čia susipažino 

su Lietuvos valdovų gyvenimu, ginklais, papuošalais. Vaikai daug pamatė, sužinojo, grįžo 

pavargę, bet laimingi. Išvyką padėjo suorganizuoti grupės „Kačiukai“ ugdytinio Emilio močiutė 

Birutė Šulinskienė. Norime nuoširdžiai jai padėkoti. 

 

  



SKLEISK ŠV. KALĖDŲ DVASIĄ 

2018 metų gruodžio 13 d. mūsų darželyje vyko tradicinis renginys „Skleisk šv. Kalėdų 

dvasią“. Renginį organizavo ir vedė fizinio lavinimo specialistė Rasa Rutkauskienė. Ji pakvietė 

Užupio gimnazijos I gimnazinės klasės mokinius, kurie dainavo, šoko, sekė pasaką 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams. Priešmokyklinukai perdavė gimnazistams savo 

rankomis darytus žaisliukus, kurie buvo nunešti į Užupyje esantį dienos centrą „Šviesa“ ir išdalinti 

jo lankytojams. Tai graži tradicija, kurioje susijungia trys Užupio bendruomenės: darželis – 

gimnazija – centras. Vaikai džiaugėsi turėdami galimybę daryti gerus darbus. 

   



LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2019 

2019 m. vasario 25 d., 10 val. vyko projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I-ojo etapo 

festivalis. Jį organizavo fizinio lavinimo specialistė Rasa ir  mokytojos, dirbančios pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą: Olga, Marytė, Radvilė. Šiais metais jame dalyvavo Vilniaus 

lopšelio-darželio „Užupiukas“ grupės: „Ežiukai“, „Varpeliai“, „Kačiukai“. 

  



VASARIO 16-OSIOS ŠVENTĖ 

2019 metų vasario 15 d. šventėme Lietuvos gimtadienį. 

Šventės dalyviai į salę rinkosi džiugiai nusiteikę, pasipuošę Lietuvos vėliavos spalvų 

drabužiais. Renginys buvo pradėtas Lietuvos valstybės himno giedojimu. Vaikai dainavo, šoko, 

sakė nuoširdžius palinkėjimus Lietuvai. Šventiniu akcentu tapo Lietuvos žemėlapio dėlionė, kurią 

gamino patys vaikai. 

 


