
 
„Pelėdžiukų“ grupės vaikai kalba apie žiemą: 
 
Benas. Man patinka žiema. Žiemą patinka daryti sniego besmegenį. Man padeda ir močiutė, bet šią 
žiemą dar neteko risti, bet mėtėmės sniego gniūžtėmis. Dar važinėjuosi su rogutėmis nuo kalno. 
 
Rokas. Žiemą man labiausiai patinka čiuožti su rogutėmis, mėtytis su tėčiu sniego gniūžtėmis. 
Patinka bristi per sniego pusnis. Nepatinka, kad medžių lapai nukrinta, galėtų ir žiemą būti žali.. 
 
Smiltė. Žiemą ateina Kalėdų senelis ir atneša dovanų. Visur daug sniego, gražu... 
 
Karolis. Žiemą aš statau sniego būstines, mėtausi su tėčiu sniego gniūžtėmis. Patinka braidžioti po 
pusnis, o per ledą vaikščioti slidu. Labai patinka didelės baltos snaigės ir varvekliai. 
 
Kamilė. Žiema man patinka, kad daug sniego ir galima daryti sniego angelus. Juos reikia daryti taip –  
atsigulti ant nugaros, puraus sniego pusnyje,  judinti rankas ir kojas. Kai sušlampa rūbai einu 
persirengti. 
 
Auklėtoja Nijolė. Gražiausias vaizdas žiemą balti, apšerkšniję medžiai saulėtą dieną. Tada gamta lyg 
iš Kalėdinio atviruko. Gaila, kad tokių dienų labai mažai, šiais metais vos viena buvo... 
 
     ŠVENTĖ 
Baltos sniego kepuraitės, 
Aprengė žalias eglaites, 
Meks, žiemuže, snaigę purią,  
Ir papuoški man kepurę! 
 
Ei, vaikai, visi iš kelio! 
Rieda rogės mūs Senelio! 
Su pilnu pilnu maišu – 
Dovanėlių ir žaislų. 
 
Nesustoki, Seni šalti, 
Sniego miltus baltus malki! 
Besmegenį nulipdysim  
Ir kieme jį pastatysim. 
 
Padabinsim mes eglutę, 
Su žaisliukais ir lemputėm,  
Aplink ją ratelį šoksim 
Ir dainelių daug dainuosim! 
               Adelė su mama parašė eilėraštuką  
„Žvirbliukų“ gr.  

 

 

 
                                                                                   „Geniukų“ gr. Livija „Kiškio namas“ 

 

 

Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“ 
2010m žiema 

 
                     Džiaugiuosi, kad laikraštukas „Gandriukas“ toliau tęsia 
savo gyvavimo kelionę. Linkiu, kad leidinėlio skaitytojai rastų jame darželio vaikučių šmaikščius 
posakius, apmąstymus, palinkėjimus bei kūrybą, švenčių įspūdžius, įdomiausius darželio įvykius ir kt. 
Tikiu, kad ir vaikučių tėveliai bus aktyvūs ne tik  laikraštuko skaitytojai, bet ir jo kūrėjai.  
                     Tad  „Gandriukui“ kuo didžiausios sėkmės! O vaikučius ir jų tėvelius bei visus darželio 
darbuotojus sveikinu su artėjančiu pavasariu   ir skiriu šį eilėraštuko posmą: 
                      Kai žemė godžiai geria gaivą, 
                      Jos gyslomis pavasaris ateina. 
                      Po gilios nakties nubunda gležnas daigas 
                      Ir vaiko šypsniu žiedas skleidžias. 
                                                      (Danutė Šidlauskaitė-Rakauskienė) 
 
                                                                                                                  Direktorė Janina 

                       
Darželį lankome beveik 4 mėn.,todėl esame dar naujokai. Pradžioje mums sekėsi sunkiai adaptuotis 
naujoje aplinkoje, todėl esame labai dėkingi auklėtojoms Palmai ir Janinai užmsupratimą, 
geranoriškumą ir didelę pagalbą kiekvieną dieną atėjus į darželį. Džiugu, kad atėjus šaltiems orams, 
grupėje yra šilta ir jauku. Taip pat esame patenkinti, kad vaikučiai mokomi kūrybiškumo, piešia, 
žaidžia, draugauja, šoka. Visa tai lavina vaikučius ir padeda augti sveikiems ir ruoštis mokyklėlei !    
Ančiukų gr. Luknės mama 
 
 
Pas mažuosius „Viščiukų“ grupės vaikučius gruodžio 23d. 
atkeliavo Kalėdų senelis su dideliu maišu dovanų. Vaikučiai ir 
jų tėveliai su dideliu džiaugsmu, plačiomis šypsenomis pasitiko 
svečią. Vaikai kartu su Kalėdų seneliu šoko, dainavo, žaidė. 
Norime pasidžiaugti ir padėkoti šeimoms, kurios paruošė 
Kalėdų šventei po mini programėlę. Džiaugiamės drąsiomis 
šeimomis. Norime padėkoti Kalėdų seneliui, visoms šeimoms už 
puikią Kalėdų šventę. Gerų, laimingų, darbingų Jums metų!        
„Viščiukų“ grupės auklėtojos 
 
Žiema šiemet greita. Dar neįpusėjus gruodžiui, privertė pilnus kiemus sniego, užpūstė takus ir 
takelius. Atkeliaudama užantyje atsinešė ir nuostabiausią šventę- Kalėdas! Šiemet mūsų Kalėdos 
atitipeno mažais peliukais- jais tapo visi „Geniukų“ grupės vaikučiai. Į šventę roges su mažaisiais 
peliukais atitempė „Didžiosios pelės“-auklėtojos! Buvo labai smagu! Peliukai šoko, dainavo, vaidino ir 
sūriu visus susirinkusius vaišino. Laikas greitai pragėgo, kad niekas net nepastebėjo, kad Kalėdų 
senelis atėjo! Atnešė jis dovanų –peliukams saldainių gardžių! Šventė buvo puiki, nuoširdi ir graži. 
Nuoširdžiai dėkojame „Geniukų“ grupės auklėtojoms ir visam kolektyvui.                                                                                                                                                              
Su pagarba „Geniukų“ gr. Rapolo tėveliai 



 
Kai prieš pusantrų metų mūsų sūnus pradėjo lankyti darželį, mūsų šeima išgyveno 

nerimo dienas. Ignui buvo jau treji metukai, tačiau jis dar sunkiai vaikščiojo, jam reikėjo ypatingos 
priežiūros. Šeimoje sūnus yra mylimas, palepinamas. Jis tą puikiai jaučia ir kartais puikiai pasinaudoja 
savo naudai. Turbūt visos mamos, augindamos mažuosius ligoniukus, apgaubia juos beribe meile ir 
globa. Taip yra ir mūsų šeimoje. Labai sunku išsiskirti su vaikais ir palikti juos visiškai nepažįstamoje 
aplinkoje, nežinant ar jiems bus gera ir jauku, ar niekas nenuskriaus, ar bus laiku pavalgę, pailsėję, 
ramūs. Juk mažieji nemoka pasiguosti, o tik savo elgesiu parodo, kai jiems gera ar bloga. 

Visos šios mintys mums nedavė ramybės tik pirmomis dienomis. Labai džiaugiuosi, 
kad Ignas pateko į „Ančiukų“ grupę. Auklėtojos Janina ir Palma, šeimininkutė Janė iškart tapo mano 
sūnui antromis mamomis. Malonu matyti, kaip Ignas džiūgaudamas kiekvieną rytą ruošiasi į darželį, 
skuba sėstis į mašiną ir pats, neraginamas bėga į grupę. O kur čia nebėgsi, kai kambariai tokie jaukūs, 
panašūs į namus, didelis žaislų pasirinkimas ir atskiras miegamasis. Auklėtojos pasitinka su šypsena ir 
iš karto pakviečia žaisti.  

Aišku labai malonu, kai nereikia vaiko varu varyti į darželį, tačiau po pusantrų 
metų mes džiaugiamės ne vien tik tuo. Su mūsų vaikiukais-ligoniukais dirba visa grupė specialistų: 
spec. pedagogas, kineziterapeutas, logopedas. Visų tėvų vardu drįstu pasakyti darželio specialistams 
didelį „AČIŪ“. Jei ne jie, aš abejoju ar mūsų sūnus taip gerai vaikščiotų, pats žaistų, valgytų, 
geranoriškai ir nuotaikingai bendrautų su kitais vaikais. Jau ir žodelį vieną kitą girdime. Dirbdami su 
vaikais, darželio darbuotojai negaili patarimų ir tėveliams, kartu pasidžiaugiame vaikų pasiekimais. 
Aš sutinku, kad įdedama daug darbo, o pasiekiama daug mažesnių rezultatų, nesitiki tėveliai, tačiau 
ir šie pasiekimai- mažas stebuklas. 

Kiekvieną dieną, matydama judrų, linksmą ir laimingą sūnų, širdyje dėkoju visiems 
žmonėms, kurie supa jį kiekvieną dieną ir vietoj užuojautos žvilgsnio ištiesia taip reikalingos pagalbos 
ranką. Aš tikiu, kad ši pagalba padės mūsų mažiesiems vaikams įsilieti į visuomenę ir būti pilnateisiais 
nariais. 

  
„Ančiukų“ grupės Igno mama 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

    
    „Vyturiukų“ gr.   Tito                                       „Vyturiukų“ gr. Reinaldo tėtės portretas 

 
MEDŽIO PUOŠIMO ŠVENTĖ 

Jau keleri metai lopšelis-darželis dalyvauja Medžio 
puošimo šventėje, kurios organizatoriai Utenos 
rajono savivaldybės administracija. Įstaigos 
bendruomenė pagarbą medžiui išreiškė papuošdama 
darželio teritorijoje augančią obelaitę mažais, 
didesniais ir dideliais batais, simbolizuojančiais 
„Vaikystės taką...“  Vaikai su tėveliais iš namų nešė 
išaugtus, netinkančius naudoti batelius, o tada jau 
grupėse „virė“ jųjų dekoravimo, spalvinimo darbai. 
Spalvinguose bei jaukiuose batuose ir bateliuose 
„apsigyveno“ ne tik miško žvėreliai, paukšteliai, bet ir 

Kalėdų senelis, nykštukai ir kt. Padabintai obelaitei vaikai padainavo dainelę „Mano batai buvo du“. 
Šventės organizatoriai vaikus pavaišino saldainiais, darželiui įteikė Užpalių LIONS klubo padėką už 
dalyvavimą VIII-oje Utenos rajono Medžio puošimo šventėje. 
                                                                  Direktorės pavaduotoja ugdymui Danutė Pelėdienė 
 

„Šarkiukų“ grupės vaikai dar labai maži, bet ir jie mėgsta žaisti, dėlioti, konstruoti, 
spėlioti, atrasti, pamatyti, suprasti. Norime nuoširdžiai padėkoti Karolio , Melitos tėveliams už 
atneštus žaislus, knygas. Dėkojame visoms šeimoms už pagalbą įvairios veiklos metu. 

Visiems mažiesiems grupės „šarkiukams“ linkime smagiai bristi sniego apsnigtais 
takeliais, surasti grupėje draugų, padėti ar paguosti ištikus nesėkmei, su dideliu džiaugsmu žaisti 
draugų tarpe. 

                                               „Šarkiukų“ grupės auklėtojos 
 
Gruodžio 22d. „Vyturiukų“ grupės vaikučiai sutiko ilgai lauktą Kalėdų senelį su pilnu maišu dovanų. 
Drauge su auklėtojomis mums tėveliams parodė labai gražų vaidinimą „Voverytė darbštuolytė“ Salėje 
susirinko daug pasipuošusių „miško žvėrelių“:kiškučių, meškų, vilkų, lapių, ežiukų, voveraičių. 
Atkeliavo netgi šikšnosparnis ir liūtas. Vaikai ne tik vaidino, bet ir dainavo, šoko, deklamavo 
eilėraštukus. 
Džiaugėsi Kalėdų Senelis tokiu gražiu pasirodymu. O tėveliai buvo labai laimingi, matydami 
linksmus, daug ko išmokusius vaikus. Tai auklėtojų Vilmos ir Aušros nuopelnas. Ačiū Joms!                   
“Vyturiukų“ gr. Gusto mamytė 
 
 
                                                                                             „Viščiukų“ gr. 
                                                                                                                             Avrilės„Pūga“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Naujus mokslo metus „Ančiukų“ grupės vaikai sutiko jaukioje, spalvingoje grupės 

aplinkoje. Vaikučius džiugino nauji žaislai, stalai, gėlės. Į grupę atvyko nemažai naujų vaikų. 
Mamoms skaudėjo širdeles paliekant savo vaikučius grupėje. Mes stengėmės vaikams atstoti jų mamas, 
juos užimti, sudominti žaislais, švelniai apkabinti, nuraminti. 
 Džiaugiamės savo vaikais ir jų šeimomis. Tėvai domisi apie savo vaikų ugdymą, jiems įdomu, 
kaip vaikas praleido dieną, kaip valgė, kaip miegojo, su kuo draugavo, kaip sekėsi. 
 Džiugu, kad Kalėdinėje šventėje kartu su vaikučiais šoko ir dainavo tėveliai. Vaikai buvo 
drąsesni ir linksmesni. Gabija ir eilėraštuką Kalėdų seneliui padeklamavo. 
 Tikime, kad ir ateityje mes taip puikiai bendradarbiausime.  
                                                                                                       „Ančiukų“ grupės auklėtojos 
 

‚Šarkiukų“ grupės tėvelių atsiliepimai apie vaikų kalėdinę šventę: 
 
Domanto mama- Labai šauni ir smagi šventė. Tiesiog labai dėkojam auklėtojoms už linksmą šventę. 
Emilijaus mama- Linksma šventė. Džiugu, kad tėveliai gali dalyvauti kartu su vaikučiais. 
Austėjos močiutė-Labai šauni ir smagi šventė. Labai dėkoju auklėtojoms už linksmą šventę. 
Austėjos D. mama- Labai graži šventė, džiaugiamės, kad taip gražiai vaikai deklamuoja ir dainuoja. 
Smagu, kad kartu galėjome pašokti, padainuoti. 
Žygimanto mama- Labai smagu ir malonu buvo sudalyvauti tokioje šventėje kartu su vaikučiu, išgirsti 
gražių dainelių ir linksmų šokių pašokti kartu. 
Manto mama- Labai puiki šventė. Buvo labai smagu ir truputį keista, kaip šauniai vaikučiai viską 
kartoja. Labai smagu, kad auklėtojos taip šauniai dirba su mūsų mažyliais. Ačiū. 
Karolio mama- Vaikai buvo paruošti ir išmokinti dainuoti, šokti ir eilėraštukus sakyti. Karolis žinojo, 
kad tai Kalėdų šventė ir labai laukė Kalėdų senelio. Ačiū auklėtojoms, šeimininkei ir muzikos vadovei 
už gražų vaikų surengtą koncertą. 
 
 
                                                                                                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
              „Geniukų“ gr.   Neda J.  
               „Žiemos nuotrauka“ 

 

 

 

 
                                                                                     

                                                                                       „Viščiukų“ gr. Mangirdas „Sniegas“ 

 
Kalba vaikai:  
 
Rytas grupėje. Dovydas sėdi kėdėje ir varto knygą. Auklėtoja vaikšto nuo stalo prie lango. Dovydas 
pakelia akis ir sako: 

- Ko šia vaikštai ar veikt neturi ką?     „Žvirbliukų“ gr. 
 
„Šarkiukų“ grupėje auklėtojos nupuošia eglutę. Vaikai klausia : 
 -Kur eis dabar eglutė? 
Auklėtoja atsako:  

-Išeis pailsėt iki kitos šventės. 
Karolis sako: 
 -Išeis pas kitus vaikus ir žais. Tik bum... ir nugrius eglutė. 
                                                                                  „Šarkiukų“ gr. 
Grįžę po ligos kalba: 
Gediminas: „Gydytojas liepė nebūt išsižiojusiam, pridulkės ir vėl skaudės“ 
Austėja: „Mama sako aš sukūdau. Dieve,dieve“ 
 
Augustas džiaugiasi kalėdinėm dovanėlėm: „Po eglute radau knygutę su gyvūnais: delfinais, rykliais.“    
„Varniukų“ gr. 
 
Senelis Ernestos prašo susitvarkyti savo spintelę, o mergaitė atsako: 
-O pas Liviją dar daugiau sarmatynas, net du kartus šukų nerado! 
Ievutė pasakoja apie Kalėdų dovanas: 
-Šitą suknelę atnešė Kalėdų Senelis, tas kur buvo pas miškų bobutę. 
Kamilės pamąstymai: 
-Pasakysiu Kalėdų stebuklą! Palikau prie žaislinio briedžio morką per naktį, o iš ryto neberadau! Visi 
sako, kad briedis sugraužė, o aš nežinau?...                                                                                                                                                                               
„ Geniukų“ gr. 
 
                                                    
 
                                                      „Vyturiukų“ gr. Urtės Priev. 


