
MOKSLO METŲ ATIDARYMO ŠVENTĖS VILNIAUS LOPŠELYJE DARŽELYJE 

„UŽUPIUKAS“ 

Šypsenos, šokiai, dainos, gėlės ir daug teigiamų, malonių emocijų. 

Šventę vainikavo dainininkės Miglės Vilčiauskaitės – Migloko arba tiesiog Pranuko mamos 

muzikinė dovana bendruomenei. 

  



KONKURSAS „ŠVARIŲ RANKŲ ŠOKIS 2019” 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

(ŠMSM) bei Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija (SVSBA) šį rudenį, jau aštuntus 

metus iš eilės, kvietė darželinukus, pradinių klasių moksleivius ir šeimas prisijungti prie iniciatyvos 

„Švarių rankų šokis 2019“. Iniciatyva skirta ugdyti teisingus vaikų rankų higienos įpročius, 

susipažinti ir kūrybiškai, linksmai pažvelgti į švarių rankų ir teisingo kosėjimo etiketo svarbą. 

Džiaugiamės, jog šiemet, spalio mėnesį vykstančiame konkurse dalyvavo ir lopšelio – darželio 

„Užupiukas“ grupių „Spinduliukai“ ir „Žvirbliukai“ ugdytiniai, mokytojos Agnė ir Vilma, dietistė, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lina bei meninio ugdymo mokytoja Violeta. Kartu su 

mokytojomis ir Lina, vaikai parengė šokį, kuriame atsispindi rekomenduojamos rankų plovimo 

higienos taisyklės bei teisingo kosėjimo etiketo judesiai. 

Lopšelio-darželio „Užupiukas“ ugdytinių pasirodymus galite pamatyti čia: 

„Spinduliukai“ grupės šokis: https://www.youtube.com/watch?v=pcjIhQK3k_4 

„Žvirbliukai“ grupės šokis: https://www.youtube.com/watch?v=n2G7-zHS0YE&feature=youtu.be 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pcjIhQK3k_4
https://www.youtube.com/watch?v=n2G7-zHS0YE&feature=youtu.be


„MAŽIEJI TURISTAI – 2019“ 

Saulėtą ir šiltą rugsėjo 27 dieną, lopšelio-darželio „Užupiukas“ ugdytiniai bei mokytojai 

pasitiko minėdami Pasaulinę turizmo dieną. Ši diena švenčiama siekiant visame pasaulyje paskatinti 

turizmą, užmegzti kultūrinius ryšius. Įvairiose šalyse šią dieną rengiami festivaliai, organizuojami 

turistiniai maršrutai. Turizmas – tai prasmingas ir sveikas laisvalaikio leidimo būdas. 

Prisiminę saugaus elgesio lauke taisykles, darželio ugdytiniai bei mokytojai lipo į darželio 

kalną. Saulei šildant spalvingų medžių lapų papuoštą žemę, vaikai tyrinėjo juos supančią gamtą: 

stebėjo ropojančius vabalus, sužinojo, kokie medžiai auga mūsų darželio teritorijoje ir, kodėl jų lapai 

keičia spalvą, o vėliau numeta juos. Pasivaikščiojimo metu, smalsių vaikų ir mokytojų juokas aidėjo 

visame darželyje. Visiems buvo smagu ne tik kopti į kalną, bet ir bėgti nuo jo žemyn. 

  



PROJEKTAS „GRAŽI ŠYPSENA“ 

Sveiki dantys yra vienas labai svarbių vaikų sveikatos veiksnių. Kontroliuojant vaikų burnos 

higieną ir ugdant asmens higienos įgūdžius, įmanoma ne tik sumažinti ėduonies paplitimą, 

intensyvumą, bet ir jį sustabdyti. 

Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“, grupių „Lapiukai“, “Saulutės“, „Spinduliukai“, 

„Žvirbliukai“ ir „Kačiukai“ ugdytiniai dalyvavo Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro 

organizuojamame vaikų burnos higienos įgūdžius stiprinančiame projekte „Graži šypsena“.  

Projekto tikslas – pasiekti, kad ugdytiniai išmoktų taisyklingai valytis dantis, atliktų tai motyvuotai 

ir kokybiškai. Spalio 1, 9 ir 16 d., biuro lektorės ugdytinius supažindino su burnos sandara, mokė, 

diskutavo bei skatino rūpintis savo dantimis, formavo taisyklingo dantų valymo įgūdžius, kartu su 

ugdytiniais atliko eksperimentus. Kiekvienam vaikui Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras 

dovanojo po užduočių rinkinį, kurį atlikdami vaikai galės įtvirtinti gautas žinias. 

 

  



SOLIDARUMO BĖGIMAS 

Jau šeštąjį rudenį iš eilės šimtuose Lietuvos mokyklų moksleivių bėga tam, kad pasaulį 

padarytų geresne vieta gyventi – visi kartu švenčia solidarumą ir renka paramą tiems, kam jos labiausiai 

reikia. Šiais metais organizacija „Gelbėkit vaikus“ nuoširdžiai kvietė Lietuvos mokyklas vėl susiburti 

kilniam tikslui ir dalyvauti Solidarumo bėgime – 2019.  

Šių metų bėgimo metu surinktos lėšos bus skirtos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų 

dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti bei padėti Rusijos okupuotose Ukrainos 

teritorijose gyvenantiems vaikams su negalia. Solidarumo bėgimą jau keletą metų iš eilės globoja 

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

Lietuvoje.  

Džiaugiamės, jog šiais metais mūsų lopšelio-darželio „Užupiukas“ ugdytiniai bei mokytojos 

vėl prisijungė prie šios akcijos ir saulėtą spalio 14 dieną dalyvavo bėgime, kurį organizavo fizinio 

lavinimo specialistė Rasa. Vaikai patyrė teigiamų emocijų, buvo aktyvūs, linksmi, džiugios nuotaikos, 

geranoriškai nusiteikę. 

  



IŠVYKA Į BERNARDINŲ KAPINES 

Kiekvienais metais, prieš lapkričio 1 –ąją – visų šventųjų dieną, lopšelio-darželio 

„Užupiukas“ ugdytiniai, kartu su grupių mokytojomis, lankosi kapinėse. Laikydamiesi tradicijų, spalio 31 

dieną, ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai bei mokytojos lankė Vilniaus mieste esančias vienas 

gražiausių XIX amžių menančių istorinių – kultūrinių objektų –  Bernardinų kapines. Jos jau daugiau nei 

200 metų yra įvairių kultūros, visuomenės bei mokslo veikėjų amžinojo poilsio vieta. Šios išvykos tikslai 

– skatinti ugdytinių pagarbų elgesį kapinėse, lavinti gebėjimą kalbėti apie mirtį bei netektį. Darželio 

ugdytiniai ne tik pagerbė, uždegė žvakutes, surinko lapus, nuvytusias gėles nuo apleistų kapų, bet ir 

klausėsi mokytojų pasakojimo apie tai, kas yra Vėlinės, kodėl tą dieną žmonės lanko ir dega žvakutes ant 

mirusiųjų kapų. Vaikščiodami po kapines, vaikai stebėjo ten pastatytus senovinius paminklus, kryžius, 

koplytėlę, uždavė klausimus bei diskutavo kartu su mokytojomis, o sugrįžę į ugdymo įstaigą – dalinosi 

įspūdžiais. 



ŽIBINTŲ ŠVENTĖ 

Žibintų šventė į lopšelį-darželį „Užupiukas“ atkeliauja tamsiu, niūriu metu. Ji tarsi visiems 

primena, kiek daug šviesos mes turime viduje. Vaikams sakome – „Atėjo laikas šviesti iš vidaus 

gerumu, dėmesingumu, nuoširdumu, atidumu ir pagarba greta esantiems“. 

Smagu tamsoje eiti žibintų nušviestu taku. 

  



EDUKACINĖ PROGRAMA „MAGIŠKI KIAUŠINIAI“ 

Lapkričio mėnesį lopšelio-darželio „Užupiukas“ priešmokyklinėje grupėje „Spinduliukai“ 

vyko unikali edukacinė programa „Magiški kiaušiniai“. Ši programa yra sukurta vaikų darželiams, 

pradinių klasių moksleiviams, senelių slaugos namams ar tiesiog privatiems ūkiams, norintiems 

išvysti mažą stebuklą – skylančius kiaušinius ir išsiritančius mažus viščiukus. Dvi savaites iš arti 

stebėdami naujos gyvybės atsiradimą, „Spinduliukai“ grupės vaikai nagrinėjo paukščių sandarą, 

gyvenimo ciklą, piešė paukštelius bei sužinojo, kokie dar gyvūnai deda kiaušinius. Dauguma grupės 

vaikų niekada nėra matę išsiritančio viščiuko ar kito paukštelio, todėl labai džiaugėsi turėdami 

galimybę pamatyti tai savo akimis. Vaikai atsakingai globojo ir prižiūrėjo augintinius, išrinko jiems 

vardus, džiaugėsi, jog viščiukai auga sveiki ir laimingi. „Spinduliukai“ grupės ugdytiniai ir 

mokytoja Vilma kvietė kitų grupių ugdytinius pasižiūrėti, kaip iš magiškojo kiaušinio išsirita maži 

viščiukai. Po dviejų savaičių, vaikų užauginti viščiukai iškeliavo į savo namus – paukštyną, kur 

toliau bus atsakingai auginami bei prižiūrimi darbuotojų. Ši edukacinė programa patiko bei paliko 

neišdildomus įspūdžius mūsų lopšelio-darželio „Užupiukas“ vaikams. 

  



„NYKŠTUKŲ BĖGIMAS. ŽIEMA 2019“ 

Gruodžio 2 dieną, linksmai ir energingai nusiteikę, šalčio neišsigandę bei raudonomis 

kepurėmis pasipuošę Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ nykštukai sugužėjo į darželio 

stadioną. Šią dieną mūsų darželis, kaip ir dauguma ugdymo įstaigų, dalyvavo respublikinėje sporto 

pramogoje „Nykštukų bėgimas. Žiema 2019“, kurios tikslas padėti vaikams patirti judėjimo 

džiaugsmą, skatinti vaikų fizinį aktyvumą bei stiprinti jų sveikatą. Mažųjų ir vyresniųjų nykštukų – 

darželio ugdytinių laukė fizinio lavinimo specialistė Rasa, kuri pasveikino nykštukus ir prieš bėgimą 

pakvietė atlikti apšilimo pratimus. Po smagaus ir nuotaikingo apšilimo, vaikai pasiruošė draugiškam 

nykštukų bėgimui stadione. Sporto dalyviai buvo puikiai ir sportiškai nusiteikę, o po bėgimo, grįžę 

į grupes – dalinosi įspūdžiais vieni su kitais. 

  



PARODA „FUTURE LIVE“ 

Gruodžio 3 dieną, lopšelio-darželio „Užupiukas“ grupės „Žvirbliukai“ ugdytiniai bei 

mokytojos Agnė ir Kristina, dalyvavo vienintelėje Vilniuje esančioje interaktyvioje nuotykių ir 

pramogų parodoje „Future Live“. Šioje parodoje naudojami meno objektai ir instaliacijos, 

sujungtos į šiuolaikiškiausias interaktyvias technologijas, su kuriomis galima ir reikia 

susidraugauti. Grupės "Žvirbliukai" vaikai bei mokytojos įsitikino, kokia smagi, įdomi, 

šiuolaikiška ir spalvota realybė gali būti ir visi liko sužavėti. Tuo metu vyko kalėdinė paroda, 

kurioje vaikai galėjo gaudyti Kalėdų Senelį, nešantį vaikams dovanas, piešti savo elnius, spalvinti 

namus įvairiausiomis spalvomis, judinti klubus ir šokti pagal smagią muziką. Po apsilankymo 

parodoje, vaikai buvo sužavėti ir noriai dalinosi savo įspūdžiais. 

  



KALĖDINĖS DIRBTUVĖS 

Kai vis dažniau pasigirsta kalėdinės melodijos, o akyse vis dažniau suspindi šventiniai 

blizgučiai, suprantame, kad atėjo metas ruoštis stebuklingai metų šventei – šv. Kalėdoms. 

O, kad jų laukimas būtų šventiškas, gruodžio 5 dieną, „Boružėlių“ grupės tėveliai, vaikučiai 

bei grupės mokytoja Viktorija jaukiai ir kūrybingai praleido laiką kalėdinėse dirbtuvėlėse, 

gamindami papuošimus Kalėdų dekoracijoms lauke. Džiugu buvo matyti visus kūrybiškai 

nusiteikusius darbui, kurio metu netrūko gerų emocijų, tarpusavio šilto ir malonaus bendravimo. 

Jaukumo suteikė šilta mėtų arbata, kurią užaugino, prižiūrėjo, laistė ir puoselėjo „Boružėlės“ grupės 

ugdytiniai dar vasarą pasodintose lysvėse. Pagamintas dekoracijas vaikai su dideliu džiaugsmu ir 

spindinčiomis akimis kabino darželio kiemelyje. 

  



ADVENTO RENGINYS ,,SKLEISK ŠV. KALĖDŲ DVASIĄ“ 

Adventas – keturių savaičių rimties, susikaupimo, nusiraminimo bei atgailos, ramybės, 

gerumo laikotarpis. Tai laikas, kai mes stengiamės tapti geresni, atidesni ne tik savo artimiesiems, 

bet ir šalia mūsų esantiems. Kasmet, gruodžio mėnesį, laukiant gražiausios metų šventės – Šv. 

Kalėdų, lopšelyje-darželyje „Užupiukas“ vyksta advento renginys „Skleisk šv. Kalėdų dvasią“, kurį 

organizuoja ir veda fizinio lavinimo specialistė Rasa Rutkauskienė. Šioje vakaronėje svečiavosi 

Užupio gimnazijos I gimnazinės klasės mokiniai, kurie ne tik  papasakojo apie advento tradicijas, 

papročius, bet ir džiugino vaikus dainomis, šokiais ir pasakomis. Priešmokyklinės grupės ugdytiniai 

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. Tikimės, jog vaikų žaisliukai pradžiugins dienos 

centro „Šviesa“ lankytojus bei leis jiems pajusti tikrą Kalėdų dvasią.  

Nuoširdžiai dėkojame Užupio gimnazijos mokiniams už dalyvavimą bei buvimą kartu 

renginyje, už gražius žodžius, Kalėdinius šokius ir dainas. 

  



EDUKACINĖ PROGRAMA „KŪČIUKŲ KEPIMAS IR ADVENTINIAI ŽAIDIMAI“ 

Gruodžio 13 dieną, lopšelio-darželio „Užupiukas“ priešmokyklinės grupės „Spinduliukai“ 

ugdytiniai, tėveliai ir mokytoja Vilma dalyvavo edukacinėje programoje „Kūčiukų kepimas ir 

adventiniai žaidimai“. Edukacija vyko Varėnos rajone Tiltų kaime.  

Kūčiukai arba „šližikai“ – tradicinis lietuvių Kūčių vakarienės patiekalas. Laikantis tradicijų, 

juos reikėtų kepti patiems Kūčių dieną ar išvakarėse, nes tik pagamintas namuose, pačių rankomis, 

šis patiekalas įgauna prasmę. Edukacinės programos metu vaikai prisilietė prie šios tradicijos: 

pasipuošę prijuostėmis mokėsi paruošti tešlą, ją iškočioti, suformuoti kūčiukus. Kol jie kepė, vaikai 

susipažino su advento laikotarpio vakarojimo tradicijomis, klausėsi gyvai atliekamų advento dainų, 

žaidė žaidimus, klausėsi įdomių pasakojimų. Kai kūčiukai iškepė, visi vaikai skubėjo susėsti prie 

stalo ir jų paragauti.  

Išvyka vaikams labai patiko ir paliko daugybę nepamirštamų įspūdžių.  

  



„FUTBOLIUKO KALĖDOS“ 

„Futboliuko Kalėdos“ – masinio populiarumo sulaukęs renginys, kurį organizuoja Lietuvos 

futbolo ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). 

Iniciatyvą palaiko ir Lietuvos futbolo federacija. Šį kartą renginyje dalyvavo vaikai iš 18 Vilniaus 

regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Džiaugiamės, kad šiais metais, gruodžio 19 dieną, mūsų 

lopšelį-darželį „Užupiukas“ atstovavo „Saulutės“ grupės ugdytiniai kartu su mokytoja Rūta. 

Pasipuošę baltais drabužiais, nuotaikingai ir energingai nusiteikę, vaikai atliko įvairiausias užduotis 

devyniose estafečių stotelėse. Renginio metu, kiekvieno vaiko atsineštas varpelis savo skambesiu 

padėjo pakviesti ir Kalėdų Senelį. 

Džiaugiamės „Saulutės“ grupės ugdytinių dalyvavimu renginyje. 

  



KALĖDŲ ŠVENTĖ 

Šv. Kalėdų laukimo dvasia apgaubė visą lopšelio-darželio „Užupiukas“ bendruomenę. 

Papuošę darželį, kalėdiniais žaislais ir šventinėmis lemputėmis ir padabinę bei įžiebę svarbiausią 

Kalėdų simbolį – eglę, tiek grupėse, tiek lauke ir salėje, laukėme gražiausios metų šventės.  

Gruodžio mėnesį, iš tolimos šalies, šiaurės elniais pakinkytomis rogėmis, į mūsų lopšelį-

darželį „Užupiukas“  atskrido mielas, ilga ir balta barzda, raudonai baltu kostiumu bei kepure 

pasipuošęs vyras – Kalėdų Senelis, o kartu su juo – pagalbininkas elfas, kuris padėjo Kalėdų 

Seneliui paruošti ir atskraidinti dovanas vaikams. Mūsų darželio ugdytiniai, jų tėveliai bei 

mokytojai, šventiškai pasipuošę, nekantriai su džiaugsmu laukė susitikimo. Garsiais šūksniais ir 

plojimais visi kvietė Kalėdų Senelį bei elfą ateiti į salę. O kai pagaliau jie pasirodė – prasidėjo tikros 

linksmybės. Šokiai, dainos, vaikų ir jų tėvelių, mokytojų juokas skambėjo visame darželyje. 

Ugdytiniai deklamavo gražiausius eilėraščius ir taip džiugino ne tik tėvelius, bet ir Kalėdų Senelį, 

elfą. Po visų linksmybių, iš savo didelio maišo, Kalėdų Senelis, padedamas elfo, išdalino vaikams 

dovanas ir pažadėjo, jog kitais metais jie ir vėl aplankys mūsų darželį. 

  



MUZIKINIS – VAIDYBINIS PROJEKTAS 

Sausio mėnesį, grupėje „Varpeliai“ vyko muzikinis – vaidybinis projektas. Ugdytiniai kartu 

su grupės mokytoja, pasitelkdami improvizaciją, kūrė vaidinimą apie kačiuką ir gaidelį: judesiu bei 

garsine raiška bandė atskleisti įvairių gyvūnų elgesį bei nuotaiką. Šio projekto metu vaikai ugdė 

socialinę ir meninę kompetenciją, taip pat plėtojo kūrybinius gebėjimus. Smagu buvo stebėti, kaip 

vaikai nuoširdžiai vaidina bei aktyviai įsitraukia į vaidinimo kūrimo procesą, noriai dalinasi 

įspūdžiais. 

  



TRYS KARALIAI 

Trijų karalių šventė – tai žiemos švenčių pabaigtuvės ir saulės sugrįžtuvės. Kaip ir 

kiekvienais metais, sausio 6 dieną, mūsų lopšelį-darželį „Užupiukas“ aplankė Trys karaliai – 

Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, kurie skleidė žinią apie kūdikėlio Jėzaus gimimą ir skelbė einantys 

jo aplankyti. Juos vedė Angelas, nešantis rankoje Betliejaus žvaigždę. Jie papasakojo vaikams savo 

ilgos kelionės istoriją ir įteikė dovanų: smilkalų, kad piktosios dvasios nepultų, aukso, kad metai 

būtų turtingi ir miros, kad metai būtų geri. Atsidėkodami karaliams vaikai dovanojo jiems šventinį 

pasirodymą: dainavo, šoko, deklamavo eilėraščius. Karaliai žiūrėjo ir džiaugėsi. Po šokių ir dainų, 

padedami Trijų Karalių, vaikučiai nupuošė eglutę ir atsisveikino su ja iki kitų metų. 

  



,,,MAŽŲJŲ ŽAIDYNIŲ“  I – AS ETAPAS 

Nuo 2015 metų organizuojamos „Lietuvos mažųjų žaidynės“ – didžiausias savo kategorijoje, 

visą Lietuvą apimantis, vaikus ir mokytojus, ugdymo įstaigų administracijos darbuotojus bei tėvus 

įtraukiantis projektas. Pagrindinis jo tikslas – padėti jauniausiai visuomenės daliai – darželinukams 

– suprasti ir pajusti fizinio aktyvumo teikiamą džiaugsmą. Lopšelis-darželis „Užupiukas“ aktyviai 

dalyvauja šiame projekte ir skatina ugdytinių fizinį aktyvumą. Vasario 11 dieną įvyko projekto 

„Lietuvos mažųjų žaidynės“ I-ojo etapo festivalis, kuriame dalyvavo visų lopšelio-darželio grupių 

ugdytiniai. Sporto šventę organizavo fizinio lavinimo specialistė Rasa ir mokytojos, dirbančios 

pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Festivalis prasidėjo nuo kliūčių ruožo, kurį vaikai turėjo 

įveikti, o susirinkę salėje – visi kartu giedojo darželio himną bei atliko bendrą mankštą, kuri ne tik 

pažadino iš miego dalyvių raumenis, bet ir pakėlė nuotaiką. Ryžtingai nusiteikę vyresnieji sporto 

šventės dalyviai rungtyniavo estafečių varžytuvėse, o mažesnieji žaidė savo grupėje įvairius judrius 

žaidimus su sportiniu inventoriumi. Šventės pabaigoje, sportininkai buvo apdovanoti diplomais. 

  



VASARIO 16-OSIOS PAMINĖJIMAS  - ,,MANO LIETUVA“ 

Pilietiškumo, patriotiškumo ir tautinės savimonės ugdymas – itin reikšmingas tiek kultūros 

įstaigų, tiek švietimo sistemos uždavinys. Džiaugiamės, kad lopšelio-darželio „Užupiukas“ 

mokytojai kasdieninėse veiklose nepamiršta ir siekia ugdyti šias vertybes, skatina ugdytinių pagarbą 

savo šaliai, kalbai, kultūrai. 

Saulėtą ir šiltą vasario 12 dieną vyko minėjimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

kurį kasmet organizuoja ir veda meninio ugdymo mokytoja Violeta. Sugužėjus į aktų salę, vaikų ir 

mokytojų laukė netikėta staigmena – buvusio darželio ugdytinio, dabar jau 5 klasės mokinio 

Adriano ir jo partnerės Rositos sportinių šokių pasirodymas, kuris ne tik pradžiugino, bet ir sužavėjo 

visus. Po pasirodymo šventiškai pasipuošę darželio ugdytiniai bei mokytojai giedojo Lietuvos 

valstybės himną – suvienijantį bei suvirpinantį kiekvieno širdį ir primenantį, jog esame didingos 

tautos dalis. Kiekviena lopšelio-darželio grupė paruošė sveikinimą Lietuvai: šoko, dainavo, 

deklamavo eilėraščius. Kaip ir praėjusiais metais, šventiniu akcentu tapo vaikų gaminta Lietuvos 

žemėlapio dėlionė, taip pat Lietuvos bei kitų šalių – Estijos, Lenkijos, Nyderlandų, Islandijos 

vėliavos, kurios apjuosė kiekvieną šventės dalyvį bei priminė apie laisvę, dėl kurios kovojo mūsų 

protėviai. 

Nuoširdžiai dėkojame Adrianui ir Rositai už dalyvavimą Vasario 16 – osios minėjime. 

 

  



KONKURSAS „AŠ DIZAINERIS“ 

Gruodžio – vasario mėnesiais vyko Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio organizuojamas 

konkursas – paroda „Aš – dizaineris“, kuris, prisijungus švietimo įstaigoms iš visos Lietuvos, tapo 

šalies mastu organizuojamas konkursas – paroda. Šis konkursas yra etnokultūrinio vaikų ugdymo 

dalis, neatsiejamas nuo lietuvių liaudies tradicijų. Lietuvos literatūros tyrinėtojos Viktorijos 

Daujotytės žodžiais: „Etninė kultūra, yra būtent ta kultūra, kuri turi šaknis, ji yra šakinga, ji yra 

medis, ji yra augalas, ir jokia dirbtinė gėlė, joks padirbinys negali prilygti tam, kas turi savo gyvas 

ir tikras, iš savo žemės augančias šaknis“. Konkurse dalyvavo ir Užgavėnių kaukes kūrė lopšelio-

darželio „Užupiukas“, grupės „Žvirbliukai“ ugdytiniai bei mokytoja Agnė. Ugdytinių darbai 

laimėjo net kelias nominacijas: „Originaliausias pavadinimas“, „Daugiausiai balsų surinkusi 

kaukė“. 

Džiaugiamės mūsų darželio ugdytinių dalyvavimu bei pasiekimais! 

  



KAZIUKO MUGĖ „GURGU GURGU Į KAZIUKO TURGŲ“ 

Kovo 4 dieną, lopšelyje-darželyje „Užupiukas“ vyko smagi pavasario šventė – Kaziuko 

mugė. Kurią organizavo meninio ugdymo mokytoja Violeta. Nuo pat ankstaus ryto darželyje buvo 

jaučiamas neįprastas šurmulys. Susirinkę darželio kieme vaikai bei mokytojos nekantriai laukė 

ypatingo svečio – Kaziuko. Grodamas akordeonu gražiausias ir linksmiausias melodijas, jis ne tik 

pasveikino vaikus su atėjusiu pavasariu, bet kartu su savimi atsivežė įvairių amatininkų rakandų, 

rankdarbių bei trumpai papasakojo apie juos. Kaziukas džiugino dainomis, šokiais bei kvietė vaikus 

pažaisti įvairius lietuvių liaudies žaidimus, spėlioti mįsles. Ypatingajam svečiui vaikai parodė iš 

įvairių priemonių, medžiagų sukurtus ąsočius ir visi kartu pasidžiaugė savo darbais. Kaziuko bei 

darželio ugdytinių sukurtų ąsočių parodėlės veikė ir puošė darželį visą savaitę, o visi norintys galėjo 

ja pasidžiaugti. 

Dėkojame visiems mugės dalyviams, kurių dėka šventė buvo linksma ir prasminga. 

  



UŽGAVĖNĖS ,,ŠALTA ŽIEMA ŠALIN EINA“ 

Užgavėnės – išskirtinė metų diena bei viena linksmiausių žiemos švenčių.  

Kovo 3 dieną, nepaisant ištirpusio sniego ir vėsaus oro, lopšelio-darželio „Užupiukas“ 

bendruomenė pasiruošė linksmam ir triukšmingam pavasario pasitikimui, kurį organizavo meninio 

ugdymo mokytoja Violeta. Kaukės bei persirenginėjimas – vienas pagrindinių Užgavėnių šventės 

atributų, todėl vaikai persirengė įvairiais personažais bei pasipuošė savo gamintomis kaukėmis. 

Lopšelio-darželio kieme vyko džiugios ir žaismingos pramogos, skambėjo dainos, o kojos kilnojosi 

muzikos ritmu šokių rateliuose. Darželio ugdytiniai, persirengę įvairiais personažais, kvietė sugrįžti 

pavasarį. Šventės pabaigoje darželio virėjos vaikus vaišino gardžiais ir šiltais blynais. Tai 

svarbiausias ir reikšmingiausias Užgavėnių šventės simbolis, kuris vaikams suteikė teigiamų ir 

džiugių emocijų. 

 

  



IŠVYKA Į RYGĄ 

Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ mokytojai viešėjo Latvijoje bei dalyvavo seminare 

„Prasmingo mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo patirtis Latvijos švietimo įstaigose“. 

Edukacinės išvykos metu mokytojai susipažino su gerąja kolegų patirtimi: ugdymo proceso 

organizavimu, ugdytinių vertinimu ir įsivertinimu, aplinkos, bendravimu ir bendradarbiavimu su 

ugdytinių tėvais bei dar daug kitų naudingų dalykų, siekiant užtikrinti kompleksišką pagalbą 

ugdytiniui. Darželio mokytojai kaupė idėjų ,,bagažą‘‘, džiaugėsi neformaliu bendradarbiavimu, 

kolegų geranoriškumu. 

Po mokymų pedagogai turėjo ir smagaus laiko, kurį praleido Rygoje. Susipažino su miestu, 

jo architektūra, aplankė lankytinus objektus. Šį miestą pavadino ,,gyvu muziejumi‘‘, nes kas kartą 

atrandi kažką naujo ir nematyto. 

Pritrenkiantys kraštovaizdžiai, senos pilys ir kvapą gniaužiančios emocijos – taip mūsų 

mokytojos apibūdino miestą Sigulda. 

Drąsiausios mokytojos išbandė bobslėjaus ir rogučių trasą „Sigulda“, kuri  pradėjo veikti 1986 

m.  Trasa yra viena iš nedaugelio pasaulyje, kuri skirta tiek profesionaliems sportininkams, tiek 

lankytojams. Pedagogėms tai buvo tikras iššūkis, smagi pramoga, lydima didelės adrenalino dozės. 

  



PRIEŠMOKYKLINUKŲ IŠLEISTUVIŲ ŠVENTĖ 

Metai rodos lėkte pralėkė. Neįmanoma prisiminti visų darželyje praleistų metų, atrodė 

neįmanoma ir visų Jūsų surinkti į išleistuvių šventę – „Lik sveikas, Darželi...”.  

Pasiruošimas išleistuvių šventei vyko nuo pat ryto: gėlės sumerktos, mokytojai nusiteikę 

kūrybingai, žaismingai. 2020 metų birželio 16-18 dienomis su nekantrumu Jūsų laukė mokytojai ir 

Jūs atėjote!  

Žinome, kad visų mūsų darželio Ugdytinių laukia įdomūs keliai ir nuostabios patirtys, 

pažintys. Linkime pasimėgauti vasara iš širdies, nes rudenį Jūsų lauks mokykla ir nauji potyriai. 


