
“GANDRIUKO” KLAUSIMĖLIS: 
Jis labai smalsus ir nutarė aplankyti priešmokyklinės grupės vaikučius bei paklausti... 
KALBA “PELĖDŽIUKŲ” GRUPĖS VAIKAI : 

 
SMILTĖ – patiko “Zipio draugai” valandėlė. 
NOJUS B. – patiko dirbti pratybų knygelėse. 
AUSTĖJA- patiko dalyvauti “Zipio draugai” valandėlėse. 
KAROLIS- įsimintina Kaziuko mugė. Joje pats pirkausi sau patinkančius daiktus. 
BENAS- patiko švesti draugų gimtadienius. 
JORINTAS- paliko įspūdį grupėje organizuojama Vabaliukų šventė. Šventėj su 
tėveliais reikėjo sukurti eilėraštuką. Buvo smagu. 
SANDRA- ekskursija į Visagino akvariumą. 
JUSTAS- Kalėdų šventė. 
ROKAS- patiko Ingridos vedami dailės užsiėmimai. 
EMILIS- patiko Vabalų šventė 

AUGUSTAS- patiko Kalėdų šventė, žaisti ir aplankyti savo draugą Domantą kitoje 
grupėje. 
KAMILĖ- patiko švęsti draugų gimtadienius, ekskursija į Visaginą, patiko ryto rato 

užsiėmimai. 
LUKAS- žaisti su kaladėlėm, statyti visokius bokštus, patiko Kaziuko mugė, susiradau draugę 
Brigitą. 
BRIGITA-Zipio valandėlės, lapiukų šventė per Kalėdas, Skrybėlių šventė. 
LIUCIJA- labiausiai patiko Vabalų šventė, patiko piešti, žaidimai lauke. 
NAGLIS- Zipio valandėlės, dailė, ekskursija į Visaginą, labai skanus guliašas ir žuvies maltinis. 
 
KALBA „ŽVIRBLIUKŲ“ GRUPĖS VAIKAI: 
 
AGILĖ – patiko, kad išmokau raides pažint, skaityt, skaičiuot. Susiradau draugę Saulę. Patinka 
sportuoti pas Zitą. Aš jau pradėjau vaikščioti. Gaila bus palikt darželį, bet noriu mokyklon... 
MARTYNAS – nors neseniai lankau šitą grupę, bet patinka. Čia yra bilijardas, kurį mėgstu žaisti, 
piešti su kreidelėmis. Sunkoka mokytis, bet aš stengiuosi. 
SAULĖ – darželyje galima daug žaisti, spalvinti, piešti ir mokytis. Turiu draugus Gabiją, Eveliną, 
Mindaugą. Nepatinka, kai berniukai mušasi. Ir keikiasi.  
GABIJA – čia galima žaist, spalvint. Dainuoju, šoku, mokausi. Kai pirmą kartą atėjau į darželį, 
labai patiko, skaičiavau dienas, kada vėl eisiu į darželį, dabar kartais tingiu. 
LUKAS – Yra daug žaislų, labiausiai patinka kaladėlės ir konstruktoriai. Aš pastačiau didelę mašiną. 
Labai patinka skaityti, dar labai patinka skaičiuoti. Kai būnu geras, auklėtoja leidžia pažaisti su 
kompiuteriu. 
VESTAS – daug žaislų, labiausiai įdomu su kompiuteriu žaisti, bet auklėtoja retai leidžia žaisti. 
 
 

“GANDRIUKO” KELIALAPIS Į VASARĄ!!!! 

 Daug sportuokit 

 Draugaukit su saule, vandeniu, daržovėmis 

 Griežtai laikykitės saugaus eismo taisyklių 

 Nesimaudykite be suaugusiųjų priežiūros 
SMAGIOS VASAROS !!! VISI LINKSMI  SUSITIKSIME RUDENĮ !!! 
 
 
Laikraštuką parengė ir išleido: Vilma Čekienė, Renata Pelakauskaitė ir Regina Nalivaikienė 

 
 
 

 
                                    Lopšelis- darželis “Gandrelis” 2011m. Pavasaris 
 
 
 
 
 

Sveiki visi dar kartelį. Su jumis vėl sveikinasi laikraštukas „Gandriukas“ . Sveikiname visus 
sulaukusius pavasario, o kartu ir su juo gamtos ir visa kas gyva atbudimo. Jau jaučiame vis šiltesnio 

vėjalio dvelksmą, saulutė vis dažniau išlenda pro debesis, pamažu bunda visa gamta... 

 
LABAS, PAVASARI !!! 

 
Ar žinote, ką reikia daryti, kad augtumėte sveiki ir dideli, kad nepultų  ligos,  pavasarinė nuotaika 
būtų nuostabi, o vasarą pasitiktumėte su plačia šypsena ? Į šį klausimą visai nesunkiai jums atsakytų 
„Vyturiukų“ grupės vaikučiai. Jie puikiai žino, kad reikia sveikai ir aktyviai gyventi: valgyti daug 
vaisių ir daržovių, būtinai sportuoti ir kuo daugiau laiko praleisti gryname ore. Visą  žiemą mes taip ir 
darėme.Grupės vaikučių tėveliai vaišino mus įvairiais skanumynais, kuriuose gausu vitaminų- 
obuoliais, apelsinais, mandarinais. Darželio virėjos skaniai ruošė bulves, kopūstus, morkas. Apie 
vaisius ir daržoves daug kalbėjomės, o kad vaikams būtų įdomiau, grupėje vyko popietės, kurių metu 
aptarėme jų skonį, kvapą, sėklų dydį ir formą, kur ir kaip kas auga. Vakarojimai pjaustant, valgant, 
dalinantis, tyrinėjant visiems labai patiko. O dabar, pavasarį, kai visiems reikia ypač daug vitaminų, 
grupėje auginome svogūnų laiškus. Stebėjome, kaip auga jų šaknys, išsiaiškinome, kad jos svogūnui 
labai svarbios, džiaugėmės žalioujančiais laiškais. O kokia smagi buvo popietė, kai  ragavome tai, ką 
užauginome, darėme sumuštinius, išmokome eilėraštuką apie svogūnėlį, piešėme atvirukus. Mūsų 
išaugintais „vitaminais“ džiaugėsi ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai, nes gražiai surištus juos parsinešė į 
namus. 
Sveiki, linksmi ir laimingi garsiai tariame pavasariui LABAS !!! 
                                                                             
                                                                        “Vyturiukų” grupės  auklėtoja  Vilma 
 
PAVASARIS “GENIUKŲ” GRUPĖJE 
 
Už lango – gegužė. Keičiasi gamta, keičiasi ir vaikai : paaugo, sustiprėjo, išmoko naujų žaidimų, 
pradėjo draugauti su raidelėmis ir skaičiukais. Labiausiai džiugina tai, kad žodyno kraitelė gausiai 
pasipildė gražiais žodžiais, kuriuos vaikai geba pasakyti tinkamose situacijose. 
Manau, kad “Geniukų” grupės vaikai pasiruošę žengti į kitą ugdymo(-si) etapą- parengiamąją 
mokyklai grupę. Sėkmės, “Geniukai” ! 
                                                                                                            Jūsų auklėtoja Eglė 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
KALBA VAIKAI ( „Šarkiukų“ grupėje) 
*** 
-Auklėtoja, nori aš tau košės išvirsiu? 
-Gerai. 
Atneša košę ir sako: 
-Pridėjau svogūnų, majonezo, šokolado ir druskos... 
Pagalvojęs prideda. 
-Ir dar pipirų. 
**** 
-Auklėtoja, Ką valgysim pietums? 
-Sriubą. 
-Kokią? 
-Makaronų. 
-Tarakonų? Fui..... 
*** 
Pasakoja kokią turi namuose vonią, kaip maudosi. 
Auklėtoja sako: 
-Ir aš norėčiau... 
-Auklėtoja, aš tave priimsiu. Duosiu didelį šampūną, kad akyčių negraužtų. Tik tu nesispardyk, 
vanduo visas iš vonios išbėgs ir rankšluostis sušlaps. 
*** 
Apsiauna batukus ne ant tos kojos: 
-Mano ne tos kojos. 
 
MIELOSIOS MAMYTĖS Į JUS KREIPIASI VAIKAI: 
ROKAS- “Mamyte geroji”,-kartais sakau ir tada ji labai džiaugias. 
NEDA K. – Mama, aš tave labai myliu!. Ir mama atsako: 
-Ir aš tave labai myliu! 
Tada abi pasibučiuojam. 
ŽYGIMANTAS- kartai draugauju su mamyte. Ji man papiešia ką nors, tada ir aš išmokstu. 
IEVA- Vadinu ją “Mama Mamyte”, kai ko nors prašau. 
                                                                                      “Geniukų” gr. 
 
 
VAIKŲ MINTYS APIE PAVASARĮ : 

 Tai kiaušiniai dažyti (SAULĖ M.) 

 ... kai tirpsta seneliai besmegeniai (MATAS) 

 ... kai šviečia saulė (GABIJA Ž.) 

 ... kai tirpsta sniegas (EVELINA) 

 ... kai galima rinkti sraiges ir gauti pinigų (NEILANDAS) 

 ... kai rinkau žibutes (ŽYGIMANTAS) 

 ... kai nereikia bato (ARIMEDA) 
                                                                           „Zyliukų“ gr. 

 
 
 

 
 
 
 
Pavasaris, tai pats gražiausias metų laikas, kai atbunda gamta, sušyla oras ir visi norime kuo ilgiau 
pabūti lauke, pasidžiaugti pirmaisiais žiedais, sužaliavusiais krūmais, medžiais. Malonu buvo 
pasveikinti savo mamytes pačių pieštomis atvirutėmis, įteikti joms gėlytės žiedelį, nors ir be žodžių, 

bet su šypsenėle mamytėms daug ką pasakėme. Jos tikrai mus mažus suprato, juk 
mamytės visada viską jaučia ir supranta. 
O dabar labiausiai laukiame gražių orų, tada einame prie ežero, nes ten mūsų laukia 

gulbės ir antys. Jos tokios drąsios, kad nebijo prieiti ir net iš rankų paimti duonos 
kąsnelį. 
Kai Luknė iš namų atsinešė  pusė kepaliuko duonos, tai prie mūsų priplaukė viso Dauniškio ežero 
paukščiai. Kiek džiaugsmo buvo vaikams sunku ir nusakyti.. Jie labai nori eiti prie ežero. Laukiame 
gerų , šiltų orų, kad daugiau pabūtume lauke, geriau pažintume mus supančią gamtą, pasiklausytume 
paukštelių čiulbėjimo, pastebėtume žeme ropojančius vabalėlius, pasimokytume jų neskriausti, 
užuostume gėlės kvapą ir būtume visi vienas kitam geri ir draugiški. 
                                                                                           „Ančiukų“ grupės auklėtojos 
 
 
MAŽŲJŲ “VIŠČIUKŲ” NUOŠIRDŪS ŽODŽIAI APIE MOČIUTES 
 
Aš namie žaidžiu su močiute. Močiutė gaudo slėpynių, aš slėpiuosi. Sakau jau, močiutė ieško. Močiutė 
neranda, nėra Godos. Aš nupiešiau močiutę. Močiutė dirba darbe. Aš turiu šuniuką. 
                                                                                                             Goda 
 
Su mašinom važiuoju pas močiutę. Kepam blynus. Piešiu ir dar su Zėniu žaidžiu. Žiūriu per 
televizorių traukinukus. Tokius žaidimus žaidžiu. Buvau kaime. Suku į dešinę, važiuoju į kaimą. 

Darbe pinigus moka.  
                                                                                                         Arnas 
 

Aš žaidžiu su mano močiute. Davė ledinuką močiutė. Pas močiutę miegu labai, davė 
sultyčių,  knygutę davė. Myliu močiutę. 

                                                                                                          Avrilė 
                                                P.S. vaikų kalba netaisyta 
 
                                                                   **** 
“Šarkiukų” gr. vaikučiai kartu su auklėtojomis norime pasidžiaugti nauja grupe. 
Mūsų naujai suremontuota grupė, dar kvepia dažais, bet vaikučiai jau joje gyvena, žaidžia, 
miega, valgo. Kai kuriems vaikučiams iš pradžių truputį buvo nedrąsu, bet susipažinę ir apsižvalgę po 
grupę, nusiramino. Norime padėkoti šeimoms kurios rūpinosi  ir padėjo kad grupė būtų jauki ir graži. 
Nuoširdus ačiū šeimoms už dovanėles, kurios pradžiugino vaikus.Grupėje smagu, jauku ir gera.  
Grupės interjerą užpildo naujos spalvingos lovytės, spintelės, gražūs ir patogūs skyreliai, bei naujos 
rankšluostinės, gražios žaliuzės. Dar laukiame spintučių žaislams. 
Nuoširdžiai dėkojame visam kolektyvui, Gerb.direktorei, pavaduotojai, ūkvedei Nijolei, Jovitai ir 
visoms kolegėms, kurios padėjo įrengiant grupę. 
                                              “Šarkiukų” gr. auklėtojos ir vaikučiai 
 
 
 


