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LOPŠELIUI – DARŽELIUI
„PILAITUKAS” - 3-EJI METUKAI!

ĮDOMU IR NAUDINGA

Siekis būti bendruomeniškais, įžvalgiais, nuolat tobulėjančiais – tai vertybės, kurias nuolat
brandiname lopšelyje - darželyje. Juk čia ugdome savo tradicijų tęsėjus, ambicijų autorius –
mūsų ateities kūrėjus. Kiekvieno bendruomenės nario atsakomybė užtikrinti vaikų ugdymą
aukščiausiu lygiu. Mūsų įstaiga prisideda prie laimingiausio žmogaus gyvenimo laikotarpio –
vaikystės.
Dėkojame ugdytiniams - už žingeidumą, pedagogams – už nuoširdų, atsakingą ir kūrybišką
darbą, tėveliams – už nuolatinį rūpestį ir supratimą.
Prasmingų darbų! Naujų planų! Brandžių minčių! Sutelkto darbo!
Pasisekimo ir gerų rezultatų! Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti!
Kūrybinio impulso naujiems pradėti!

Pasiekimų medis
Direktorė Rasita Gylienė

PASAULIS MARGAS, „PILAITUKO“
GYVENTOJAI DAR MARGESNI:
MES ATSAKINGI:

• Siekdami įgyti daugiau žinių apie sveiką gyvenseną ir
saugumą mus supančioje aplinkoje, dalyvavome Vilniaus
miesto įstaigų projekte „Saugūs vaikai – saugi visuomenė“.
• Sukūrę margaspalvį sienlaikraštį projektui „Keliauk
šauniau, gyvenk geriau“ užėmėme I vietą Vilniaus mieste.
• Dalyvavome rimtoje akcijoje-konkurse „Švarus Vilnius
– švarūs mūsų namai“. Darydami darbus konkursui, nusprendėme, jog vienos dienelės nepakanka, todėl sukūrėme smagią
projektinę veiklą: „Bitučių“, „Žuvyčių“, „Peliukų“, „Zuikučių“ vaikučiai, tėveliai ir pedagogai padirbėjo iš peties:
tvarkėsi, inicijavo švaros akcijas, rūpinosi tinkamu baterijų
išmetimu, darė plakatus.
• Rūpinamės ne tik vidumi, bet ir išore. Laimėjome Vilniaus
miesto savivaldybės teritorijų tvarkymo apžiūrą – konkursą
„Žydintis Vilnius-2009“ bei kiekvienais metais gauname
padėkas už dalyvavimą miesto tvarkymo konkurse.

MES DOMIMĖS SAVO ISTORIJA
IR PRAEITIMI:

Švaros stovykla
Koncertas „Vasario 16-oji“

• Nepamirštame savo šaknų, tautos istorijos, todėl žvakelių šviesoje minime: Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją ir Kovo
11-ąją. Kurdami lietuvių tautodailei būdingus ornamentus
tūkstantmečio juostose bei piešiniuose minime svarbias datas,
akimirkas, prisimename bei įsidėmime jų reikšmingumą.
• Sužinojome, kad duonelę galima ne tik nusipirkti, bet ir
pačiam pasigaminti. „Paukštelių“, „Kačiukų“, „Boružėlių“
bei „Drugelių“ grupių priešmokyklinio amžiaus vaikučiai
kepė duonelę etnografinėje sodyboje. Susipažino su senovinius buities rakandais, kuriais buvo pjaunami, kuliami ir
malami rugiai.

Tik užsukę į lopšelį-darželį „Pilaitukas“
galite pajusti sklandančią naujų idėjų, bendradarbiavimo bei kūrybiškumo nuotaiką. Visa
įstaigos bendruomenė nuolatos dirba, kuria,
siekdama tobulėti bei sudaryti tinkamas sąlygas
vaikų ugdymui(si). O mūsų tiek daug! Įstaigoje
veikia 13 grupių. Vaikučiai ugdomi: lietuvių,
rusų bei lenkų kalbomis. Grupėse bei įstaigoje
veikla planuojama vadovaujantis įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programa, įstaigos metine
veiklos programa. Kuriama vaikų pasiekimų ir
pažangos vertinimo sistema. Siekiant užtikrinti
visapusišką vaikų ugdymą įstaigoje dirba šie
specialistai: logopedas, psichologas, meninio
ugdymo pedagogas.
Kiekviena įstaigos grupė kuria savitą gyvenimo ritmą, turi savo tradicijas, švenčia
kasmetines ir grupėje susikurtas šventes. Taip
sudaromos sąlygos vaikui gyventi pagal jo individualų ritmą.
Įstaigoje švenčiamos ir bendros šventės: muzikinis festivalis „Kelionė rudenėlio traukiniu“
bei šeimos šventė. Organizuojamos masinės
parodos, kurių tikslas skatinti kūrybiškumą,
fantaziją, bendravimą ir bendradarbiavimą.
Siekiant tobulinti lopšelio – darželio, kaip atsakingos, savarankiškos ir bendradarbiaujančios
įstaigos modelį, organizuojamas tęstinis projektas „Mano sėkminga patirtis įstaigos ateičiai“,
į kurį gali įsijungti tiek įstaigos darbuotojai,
tiek tėveliai, kurių vaikučiai lanko lopšelį
– darželį „Pilaitukas“. Šiuo metu kuriama 3-4
m. vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa
„Aš augu“.
Aktyviai dalyvaujame renginiuose Lietuvos
mastu, todėl didžiuojamės galėdami perduoti
savo sukauptas žinias bei įgytą patirtį kitiems.
Naujienų, įvairių iššūkių mūsų įstaigoje
daug.... Todėl visą informaciją skelbiame įstaigos interneto svetainėje: www.darzeliai.tk !
Lopšeliui-darželiui „Pilaitukas” 3 metukai.
Jis jau tikras darželinukas :) Darželyje jau tris
metus mes piešiame, žaidžiame ir bendraujame
kartu – juk čia taip smagu ir šilta. Kad darželyje
visada klegėtų linksmas juokas, niekad nepritrūktų gerų emocijų, idėjų, vaikučiai imasi vis
naujų ir įdomių įšukių...
Mažieji begalo smalsūs ir žingeidūs, įvairiose
srityse išbando savo jėgas, atskleidžia stebinančius gebėjimus, talentus, todėl norime pasidalinti išskirtiniais pasiekimais, laimėjimais,
prie kurių nemaža dalimi prisidėjo visa marga
darželio bendruomenė!

2 pilaituko žinios

MES PUIKŪS DAINININKAI:
• Dalyvavome Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo
įstaigų teatralizuoto šokio konkurse „Saulės Zuikučiai“.
• Didžiuodamiesi darželio vaikų pasiekimais galime
pasakyti, jog 12-ame lenkų dainų festivalyje „Drugelių“
grupės ugdytinė Karina Guižauskaitė užėmė I vietą.
• Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų festivalyje
„Pabiručių fiesta“ „Meškiukų“ grupės vaikučių sudainuota
dainelė buvo išrinkta gražiausia.
• Lankome pop grupės „Šypsenėlė“ užsiėmimus, jau
išleidome kompaktinę plokštelę.

MES ARTISTAI:
• Linksmai švenčiame rudenį!!! Įstaigoje organizuojame gražų dainų festivalį „Kelionė Rudenėlio traukiniu“,
parodome vienas kitam, kaip užaugome, ką išmokome.
• „Meškiukų“ grupės ugdytinis Rapolas Bakas dalyvavo Vilniaus miesto vaikų raiškiojo skaitymo konkurse
„Kilk saulele, kilk meilioji” , kuriame atstovavo lopšelį
- darželį „Pilaitukas”.

MES ŽVAIGŽDĖS:
• Puikiai pasirodėme, daug pastangų skyrėme ir buvome
įvertinti „Biovelos“ organizuojamame Respublikiniame
konkurse „Tau mama“. Savo galimybes šiame projekte
išbandė net 150 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, iš
kurių buvo atrinkta tik 10. Patekę į finalą savo pasirodymą
ruošėme kartu su dainininke Atlanta ir Motinos dienos
proga pasirodėme koncerte visoms Lietuvos mamoms „Tau,
mama“. Mes taip visiems patikome, kad mus pakvietė dalyvauti Motinos dienai skirtame LNK televizijos muzikiniame
projekte „Žvaigždžių duetai“. Kartu su Atlanta mamytėms
skyrėme melancholišką dainą „Lašeliai“. Tai daina ne tik
apie lietų, bet ir apie vaikų ašaras, kurios būna tikros, tyros
ir neatsiejamos nuo prisiminimų apie vaikystę.

MES BENDRAUJAME IR BENDRADARBIAUJAME:
• Įstaiga bendradarbiauja
su mikrorajono Pilaitė seniūnija, lopšeliu – darželiu
„Gilužis“, Vilniaus Martyno
Mažvydo progimnazija, su
Panevėžio ir jo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis.
Aktyviai bendradarbiaujame
su Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis,
dalyvaujame metodinio būrelio „Vaivorykštė“ veikloje. Nepamirštame palaikyti
draugiškus santykius ir su
Vilniaus edukaciniu universitetu, Pedagogų profesinės
raidos centru, bei kitomis
ne ką mažiau svarbiomis
institucijomis. Įsijungiame
į Lietuvos lenkų mokytojų
draugijos renginius.
• Dalinamės patirtimi
Lietuvoje ir už jos ribų: dalyvavome Švietimo mainų
paramos centro daugiašalės
partnerystės programos „Comenius“ parengiamajame
vizite Belgijoje.
• Ugdome bendravimo ir
Kaziuko mugės akimirkos

Svečiuose Panevėžio pedagogai

bendradarbiavimo įgūdžius
trečius metus iš eilės vykdydami vaikų socialinių įgūdžių
ugdymo programą „Zipio
draugai“.
• Dalyvaujame kasmetinėje akcijoje „Savaitė be
patyčių“: jungiame rankelių
vaivorykštę, statome drau-

gystės miestą.
• Visas įstaigos personalas,
vaikučiai ir tėveliai įsitraukia
į akciją „Pradžiuginkime
vienišus žmones“.
• „Peliukų“ ir Žuvyčių“
grupėse kuriama socialinių
įgūdžių ugdymo programa
„Aš augu“.

• „Bitučių“ grupės atstovai iniciavo sutarties „Dėl
baterijų surinkimo dėžučių
su asociacija „EPA“ pasirašymą.
• Dalyvaujame bendruose
renginiuose: „Adventinė
spiralė“, „Kaziuko mugė“,
„Amatų savaitė“ ir pan.

Profesijų diena

Mes LNK studijoje

MES PIEŠIAME, LIPDOME, KONSTRUOJAME...

Dainuojame su Atlanta

• Lankome dailės būrelį.
• Sulaukėme iš tiesų itin
gausaus rudeninio derliaus.
Praūžus sodo - daržo gėrybių parodėlei, darželio
koridoriuose sumirgėjo ir
visu gražumu pasirodė kvapą gniaužianti grybų paroda
„Išėjau grybauti”. Lopšelyje
- darželyje vykusi paroda
masino didelius ir mažus,
jaunus ir pagyvenusius, padėjo suvokti, kad fantazijai
ribų nėra.
• Dalyvaudami parodoje
„Snaigių pasaka“ karpome,
spalviname ir kitokiomis
technikomis dekoruojame
snaiges.
• Dalyvavome Respublikiniame vaikų meno projekte
„Bitelė ratuota“.

MES DALYVAUJAME PARODOSE,
AKCIJOSE UŽ ĮSTAIGOS RIBŲ:
• Labai laukiame Velykų... Velykinėje darbelių parodoje mes turėjome puikią progą
parodyti išradingumą spalvindami „Zuikio margučius“. O kurdami ne tik džiaugiamės,
improvizuojame, bet ir laimime prizus. „Zuikučių“ grupės vaikučiai ir pedagogai
laimėjo kelionę į „Ozo“ kino teatrą.
• Kartu su kitais vaikučiais susitinkame Mokytojų namų kiemelyje ir grožimės savo
sukurtais margučiais ar gražuoliais kiškučiais.
• Smėlis, jis lengvai byra tarp pirštų... Žiūri ir negali suprasti jo magiškų, užburiančių galių – kodėl taip norisi iš jo kažką kurti, svajoti, statyti. Mažieji „Peliukai“
ir „Žuvytės“ smagiai ir drąsiai fantaziją išlaisvino smėlio dėžėje kuriant pačius
gražiausius smėlio statinius.
• „Švarus Vilnius – švarūs mūsų namai“ konkurse „Ančiukų“, „Peliukų“, „Žuvyčių“
bei „Zuikučių“ grupės laimėjo prizines vietas. „Bitučių“ ir „Kačiukų“ grupių vaikučių
darbeliai iškeliavo į Vilniaus miesto savivaldybėje organizuojamą parodą „Švarus
Vilnius – švarūs mūsų namai“.
Mūsų darbai papuošė Vilniaus miesto savivaldybę

Paroda „Išėjau grybauti“
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SVARBU IR ĮDOMU: TIESIOGIAI IŠ „PILAITUKO“

Žmonės nori gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje. Tačiau
„Bitučių“ grupės vaikučiai ir auklėtojos pastebi, jog ne
visada atsakingai ir tvarkingai elgiamės su savo šiukšlėmis.
Apsidairę Pilaitės mikrorajone ir pastebėję, jog trūksta
baterijų surinkimo vietų ir kai kurie gyventojai jas meta
tiesiai į konteinerius, nutarė: panaudotas baterijas rinkti
ir atiduoti specialioms perdirbimo įmonėms. Kilnių tikslų
vedini „Bitučių“ grupės nariai kreipėsi į EPA (elektroninių
prietaisų atliekų tvarkymas), pasirašė bendradarbiavimo
sutartį. Ir štai – tikslas pasiektas - grupėje pastatyta baterijų
surinkimo dėžutė.
„Bitutės“ džiaugiasi, jog ne jie vieni rūpinasi aplinka:
„Paukštelių“, „Zuikučių“, „Kačiukų“ grupės vaikučiai taip
pat atnešė ir išmetė panaudotas baterijas į tam skirtą vietą.
Jau vieną dėžutę panaudotų baterijų mūsų darbščiosios
„Bitutės“ surinko. Šiuo metu pildoma antra!
Jei turite panaudotų baterijų, jas galite išmesti į tam pritaikytas vietas.... Laukiame Jūsų „Bitučių“ grupėje!!!
Parengė auklėtoja Jolanta Sakalauskienė

Дети из группы „Boružėlės“ обучаются на
родном русском языке. Группу посещают дети
от 3 до 6 лет. Эта группа как большая дружная
семь, в которой старшие заботятся о младших,
а младшие берут пример со старших. Ребята
учатся и литовскому языку. Так спросим же у
воспитателя, как справляются дети из садика
„Pilaitukas“ группы „Boružėlės“:
„Наши детки обладают сильным зарядом
энергии, они очень любят танцевать петь и
проявлять себя везде и во всём. На каждом
празднике они выделяются своими яркими
костюмами, поэтому в праздник „День профессии“
дети из группы „Boružėlės“ выбрали очень
серьёзную и ответственную профессию -врача.
Выбрав эту профессию детки сильнее начали
интересоваться здоровым образом жизни –
учились готовить здоровую пищу, активно
занимались спортом и учились чистить зубы.
Они также позвали в гости и доктора- маму Инги.
Елену Янушаускене, которая рассказывала детям о своей профессии, показала инструменты врача и ответила на
все интересующие детей вопросы”.
Каждый день детки этой группы ставят всё новые и новые цели и стараются их выполнить. Они желают и
другим деткам садика „Pilaitukas“ быть непредсказуемыми, творцами и фантазёрами!!!
А если кому-то не хватит идей, детки группы „Boružėlės“ всегда готовы поделиться своими идеями!!!
Воспитательница Ивона Юрасова
W przedszkolu ”Pilaitukas” od trzech lat jest jedyna grupa z polskim językiem nauczania do ktorej
uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Grupa
nosi nazwę „Motyle“. Na dany moment liczy ona
23 dzieci. W ciągu tych lat dzieci nauchyly się
obcowania w języku ojczystym, kolezenstwa,
samodzielnosci, rozwijaly zdolnosci plastyczne,
poznaly tradycje ludowe poprzez lekcje muzyki.
Pani od muzyki, Wladyslawa Barkowska,
naucza dzieci piosenek , tancow oraz zabaw muzycznych.
Bylismy uczestnikami wielu konkursow takich
jak: VII festywal „Rozspiewane przedszkole“, oraz
VII konkurs „Bajeczki z przedszkolnej poleczki“.
Bylismy tez zaproszeni do progimnazjum im.
Jan Pawla II. Nasze dzieci mialy okazję obejrzec
szkolę oraz braly udzial w koncercie organizowanym przez uczniow. Nauczycielka muzyki często zaprasza artystow z
Krakowa, ktorzy wystawiają bajeczki takie jak: „Jak Malgosia slonko szukala?“ Rodzicom i dzieciom występy bardzo
się podobają.
Nasza grupa „Motyle“ byla zaproszona do przedszkola „Kluczyk“ na swięto Dnia Dziecka. Tę imprezę prowadzili
artysci teatru z Polski. Dzieci braly czynny udzial w swięcie i otrzymaly duzo pozytywnych wrazen.
Panie przedszkola „ Zamecek“ stwarzają rorzinny klimat w grupie oraz dbają o radosną i cieplą atmosferę.
Pani z grupy ”Motyle” Lilija Ščitiene

MES SPORTININKAI:

„Zuikučių“ grupės pedagogai ir vaikučiai nuolatos
stengiasi rūpintis, ne tik interjeru grupėje, bet ir sveikata.
Siekiant, jog interjero detalės būti ne tik gražios, bet ir
sveikos, „Zuikučių“ grupėje atsirado „Kvapnioji eglutė“.
Šia eglute galima grožėtis, pasipuošti, gydyti užsikimšusias
nuo slogos nosytes.
Taigi, iš ko daroma ta paslaptinga eglutė ir kaip ją
pasidaryti, nusprendėme paklausti grupės auklėtojos R.
Cerebiejienės. Auklėtoja pabrėžė, jog svarbiausia eglutę
gaminti iš natūralių medžiagų. Jums reikės:
• Lauro lapų;
• Medžio ritinio (paryti eglutės kamieną);
• Medinio pagrindo eglutei;
• Popieriaus;
• Samanų;
• Įvairių vaikučių pagamintų grybų;
• Karštų klijų;
Ant medinio pagrindo karštais klijais priklijuojame
medžio ritinį. Iš popieriaus pasigaminame piramidę ir
uždedame ant medinio ritinio. Visą piramidę, susuktą iš
popieriaus, nuo apačios iki viršaus apklijuojame lauro
lapais. Eglutės pagrindą papuošiame samanomis. Ant
samanų galima pridėti vaikučių pagamintų grybų, įvairių
akmenukų.
Atsižvelgiant į metų laiką eglutės papuošimus galite
keisti, pvz. vasarą prie eglutės gali „pražysti“ gėlės.
Dėkojame auklėtojai Ramunei Cerebiejienei

• Mes maži, bet stiprūs, mes kartais norim daugiau negu
galim įveikti, bet mes visada kartu, todėl visi mūsų norai
lengvai įveikiami. Lopšelio – darželio „Pilaitukas“ vaikučiai
kartu su auklėtojomis dalyvavo sveiką gyvenseną skatinančioje akcijoje – kolektyvinėje mankštoje. Vaikai ir didelis
kolektyvas šalia, pasipuošė sportine apranga, margaspalvėmis
juostelėmis, žyminčiomis skirtingas grupes. Užsibrėžėme
bendrą tikslą – augti ir stiprėti – praaugti mamą ir tėtį!!!
• Lankome krepšinio ir sporto būrelius.
• Organizuojame sporto šventes.
• Varžomės Vilniaus darželių krepšinio čempionate.
• Dalyvaujame olimpiniame festivalyje „Darželiada 2010”
ir užėmėme II vietą.
• Dalyvaujame Stalo teniso turnyruose tarp lopšelio-darželio „Pilaitukas“ ir lopšelio-darželio „Gilužis“.

Kolektyvinė mankšta

Dviračių sportas –
mūsų mėgstamiausias
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Kokius linksmus žaidimus su vaikais žaisti ir nenuobodžiauti,
nusprendėme paklausti „Peliukų“ grupės auklėtojos Ramintos
Bartusevičiūtės.
„Mūsų mažyliai – tikri išdykėliai. Nepailsdami žaidžia naujus
ir kūrybiškus žaidimus. Kiekvieną dieną stengiamės paįvairinti
grupės veiklą, todėl ir žaidimus žaidžiame įvairiausius: kūrybinius, judriuosius, muzikinius, pirštukinius ir kitokius. Kartu
mokomės bendrauti, dalintis, spręsti konfliktus, augti ir ugdytis
kartu“ – teigia auklėtoja.

Spalvotosios rankelės

Žaidėjai: skaičius neribotas.
Tikslas: susipažinti su spalvomis.
Priemonės: vanduo, guašas.
Eiga: vaikai dažo rankas įvairiausiomis spalvomis,
vėliau daro rankų antspaudus ant plytelių.

Riedančios lėkštės

Ar matei tenai nuo kelio,
Netoli ramaus miškelio.
Raudonųjų plytų namą,
Kur maži vaikai gyvena.....
Pilaitukas – jis vardu,
Džiaugsmas šių gražių vaikų.....
Tokiais žodžiais prasideda
darželio „Pilaitukas“ himnas,
kurį mums padovanojo meninio ugdymo studija „Šypsenėlė“. Šokis, muzika, daina
- „Šypsenėlės“ kasdiena....
Smagu , kad vis daugiau
vaikučių noriai dalyvauja
„Šypsenėlės“ veikloje. Užsiėmimų metu vaikai išmoksta
daug naujų gražių dainelių,
šoka, žaidžia, klausosi muzikinių pasakėlių. Čia jie
patiria daug gerų emocijų,
lavina vaizduotę....
Džiugu, kad pradėję nuo
paties žemiausio laiptelio,
nuo pirmojo koncerto tėveliams darželio salėje, šiandien
rodome, kokie mes gabūs ir
talentingi didesnėse auditorijose. Jau ne kartą vyresnieji
vaikučiai dalyvavo respublikiniame populiariosios
muzikos festivalyje „Mes

– pasaulis“, „Rasos lašeliai“
kuriuos filmavo ir transliavo
Lietuvos televizija, dainavome New York klube“.
Turime patirties ir įrašų
kūrime, žinome koks tai atsakingas ir įtemptas darbas.

Nors dirbti tenka tikrai nemažai, tačiau mes šiandieną jau
didžiuojamės galėdami pasidalinti pirmuoju kompaktiniu
disku, kuris džiugina ne tik
mus, bet ir mamyčių, tėvelių,
senelių širdeles.

Su didžiausiais linkėjimais jums siunčiame pačią
nuoširdžiausią vaikišką šypseną....
Parengė „Šypsenėlės“
vadovė Ilona Linkevičiūtė

SPARNUOTŲ SVEIKINIMŲ PUOKŠTĖ:
Nuoširdžiai džiaugiuosi Jūsų atliktais darbais, gebėjimu
nuosekliai ir principingai siekti savo užsibrėžtų tikslų. Per tokį
trumpą laiką Jūs pasiekėte labai daug. Tegul šie pasiekimai
įkvepia pasitikėjimo savo jėgomis ir veda Jus tik pirmyn.

Linkiu Jums ir toliau atkakliai kurti atvirą, modernią ir šiuolaikišką bendruomenę.
Vilniaus miesto Pilaitės seniūnas Albinas Šniras

Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ bendruomenei
Žaidėjai: skaičius neribotas.
Priemonės: standžios popierinės lėkštės, kreida.
Tikslas: taiklumas.
Eiga: nubrėžiama linija, už kurios vaikai sustoja į eilę.
2 – 4 m atstumu vienas nuo kito nupiešiami trys skirtingo
dydžio apskritimai. Mažiausiame įrašomas skaičius „3“,
didesniame – „2“, didžiausiame – „1“. Vaikai vienas po
kito stovėdami prie linijos turi ridenti lėkštes ir stengtis
pataikyti į apskritimus. Numeriai apskritimuose nurodo
surinktų taškų skaičių.

Šlapiosios pėdutės

Mielieji,
Nuoširdžiai sveikinu Jus 3-jų veiklos metų sukakties proga. Džiaugiuosi Jūsų nuveiktais darbais, mokėjimu savo sielos
lobius dalinti kitiems. Linkiu, kad pedagogų, ugdytinių ir jų tėvelių norai, įkvepiančios idėjos, kūrybiškumas taptų puikiais
Jūsų darželio veiklos rezultatais auginant, ugdant ir puoselėjant pačius mažiausiuosius. Tegul šypsenos, gera nuotaika, nuoširdumas ir toliau sklinda iš Jūsų bendruomenės.
Nuoširdžiai Jūsų
Dr. Paulius Saudargas
Lopšelis-darželis „Pilaitukas“ vos atvėręs duris aktyviai
įsijungė į ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinio būrelio
„Vaivorykštė“ veiklą.
Lopšelio-darželio „Pilaitukas“ kolektyvas išsiskiria
kūrybiškumu ir kiekvienais metais vykdo įdomius projektus.
2010 m. spalio mėnesį Vilniaus ikimokyklinės įstaigos buvo
sukviestos į muzikinį festivalį „Sveikas Rudenėli“. Vaikai
ir tėveliai galėjo džiaugtis kūrybiškumo laisve, saviraiškos
galimybėmis, pedagogų kompetencija ir profesionalumu.
Ir šiemet lopšelio – darželio „Pilaitukas“ kolektyvas
„Meškiukų“ grupės vyrai Arnas, Teodoras, Martinas
linki: „Saldainių, sveikatos, transformerių bei robotų“, o
Rapolas – „Laimės, džiaugsmo ir daug draugų“.
„Zuikučių“ grupės ugdytinė Ieva linki: „Nesimušti“,
o Pijus ir Ugnius „Laimės ir džiaugsmo“. Marius linki:
„Nesusirgti“.
Mažosios „Žuvytės“: Greta, Arūnas, Luknė linki
– „Torto, saldainių, sausainių, guminukų“.

Žaidėjai: skaičius neribotas.
Tikslas: koordinacija, mokymasis skaičiuoti.
Priemonės: indas su vandeniu.
Eiga: vaikai nusiavę batus padukus sušlapina vandenyje.
Vėliau tipena plytelėmis ir skaičiuoja kiek šlapių pėdučių
antspaudų pavyko padaryti.
Šiuos žaidimus galite žaisti su įvairaus amžiaus vaikučiais, svarbiausia, kad būtų linksma!!
Dėkojame auklėtojai Ramintai Bartusevičiūtei

kviečia mus į šventę „Kelionė Rudenėlio traukiniu“. Muzikinė
pramoga skatina atlikėjų sceninę kultūrą, vaikų kolektyvų
bendradarbiavimą, lavina vaikų muzikinius, vaidybinius
gabumus, teikia džiaugsmą, gerą nuotaiką.
Linkiu šiai įstaigai ir toliau kūrybiškai dirbti ir dalintis
pedagogine patirtimi.
Rolanda Talutienė
Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogų
metodinio būrelio „Vaivorykštė” pirmininkė
„Peliukai“ – Mėta, Julius, Saulė – nepamiršta darželiui palinkėti: „Braškių, saldainių, balionų, torto ir
pyragų“.
Linkėjimus siunčia ir vyriausi darželio vaikučiai iš
„Paukštelių“ grupės. Joris: „Kad prie darželio nešiukšlintų“, Jonas „Geros sėkmės, ir nesusirgti“, Laurynas:
„Daugiau švenčių“, Andrius: „Būti drūtam, stipriam ir
linksmam“, Polina: „Kad būtų švaru“.

Vaikystė – laimingiausias žmogaus gyvenimo
laikotarpis, tai žydintis vertybių medis, kuriame
įvairiausiomis spalvomis pražysta kiekvieno
vaiko unikalumas.
Vilniaus lopšelis – darželis „Pilaitukas“, I. Kanto al. 7A, LT-06217, tel. (8 5) 2505719,
el. paštas: rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt
Interneto svetainė: http://darzeliai.tk/

