
 

 

 

 

 

 

 

 

Mieli mūsų Vaikai, Tėveliai, Auklėtojos,  

Mano vaikai, mes jau išmokome metus skaičiuoti rugsėjais ir gegužėmis- kada į žemę bumsi obuoliai, 

medžių laja virsta kaip guašo indeliai- margi margi, o Jūs, mūsų vaikai, vedini tėveliais už rankų, 

pirmąsyk ateinate į darželį. Ir paskui mums labai labai greitai sužydi sodai, vyšnių žiedai pradeda 

barstyti žemę ir atrodo, ką tik įžengė visagalė žaluma, kurios taip pasiilgstame. Ir kartu su tulpių 

žydėjimu, kaštonų žvakėmis mes išlydime Jus, mūsų vaikai, jau išmokusius rašyti raidę ir skaičių, 

mokančius begalę eilėraščių, jau nebe su mamomis už rankų, o tokius mums jau didelius bei 

savarankiškus. Tokius pačius mūsų didžiausius- priešmokyklinukus. Jūs išeinate į mokyklą, kur Jūsų 

laiką skaičiuos skambučiai. Darželio auklėtojos jau atidavė Jums viską, ką galėjo. Jos atidavė Jums 

save. Mokė to, ką labai labai norėjo Jus išmokyti. Jos pamena Jus, ką tik atėjusius ir nenorėjusius 

paleisti mamų rankų. Jos pamena Jūsų išteptus pirštelius ir dienas, kai Jums pasisekė patiems parašyti 

raidelę kuri labai spyriojosi ir neklausė Jūsų. Auklėtojos pamena viską, ką Jūs gal ir neprisiminsite. 

Turbūt todėl jų akyse šiandien spindi ryto rasos lašeliai- džiaugsmo ašaros, kad Jūs dideli ir sėkmingi.  

Mieli Tėveliai, ar menate, kokio nerimo vedini atvedėte mums savo vaikus ir sakėte, kad Jums taip 

nedrąsu juos palikti? Kaip klausėtės prie lopšelio durų, ar verkiantis mažylis nėra Jūsų sūnus ar dukra? 

Ar pamenate, kiek kalbėjome apie tai, kad viskas, kas vyksta tarp darželio sienų yra labai reikalinga 

Jūsų vaikams? O dabar mes juos lydime į mokyklą, kur galbūt nebus tiek rūpesčio ir globos, kiek 

buvo čia, kur bus šiek tiek kitaip, jau nebe taip, tiesiog kitaip.  

Brangios auklėtojos, mieli specialistai,  turbūt Jums lydėti yra sudėtingiausia, nes per tuos metus Jūs 

matote juos kaitoje. Jūs matote, kaip įgunda jų rankos, kaip aštrėja protai ir kaip lavėja kalba. Jūsų 

kasdienio darbo dėka mes matome tokius ypatingus ir pakylėtus mūsų absolventus, tik Jūsų dėka jie 

nori sugrįžti atgalios. Ačiū Jums, kad Jūs dirbate šį darbą, vedinos pašaukimo ir meilės.  

Gerbiamos auklėtojų padėjėjos, Jūsų rankų kruopštumas išmokė vaikus tvarkos didybės, savitvarkos, 

ruošos ir kitų gebėjimų. Atidžiu žvilgsniu matėte viską, kas buvo netikėta: ištyškusi sriuba, nubiręs 



kąsnis. Viską, ką vadinome netikėtu atsitiktinumu. Ačiū Jums, nes Jūs mums tokios svarbios- taria 

„Dobilėlio“ ir „Pakalnutės“ grupių vaikai. 

O man tenka kasmet lydėti mūsų didelius, užaugusius vaikus. Tik šiemet aš tai darau dar ir kaip 

Mama.  

  Direktorė Lina Bagdanavičienė 

 

 Kalba „Dobilėlio“ grupės šnekučiai: 

 Matas stebi pro langą vėtrą. 

- Auklėtoja, koks didelis vėjas. Net lapai iš medžio išeina. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jonas, grįžęs namo pasakoja mamai: 

- Mama, man į darželį reikia ne „guliašo“, o „povandeninių“ dažų. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Augustas su Guste iš kaladėlių pastatė namą. 

Gustė: 

- Augustai, ateik greičiau, man namas „nukreivo“. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gustė valgo bandelę ir sako: 

- Virginija, jau nenoriu. Mano dantukai pavargo kramtyti. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Aš pas močiutę užsimušiau galvą“ (Agnis) 

„Būsiu greitojininkas“ (Augustas) 



„Mes turime plaukų kepimo mašinėlę“ (Gustas) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Milda L.: 

- Šiandien mano gimimo diena.  Padariau Vytautui širdelę. 

Adomas: 

- Tai dabar galėsi pabučiuoti. 

Milda L.: 

- Dabar tai jau ne. Truputį sloga, nelabai sveika bučiuotis. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Berniukai žaidžia „agentais“ (pasislėpę žiūri per žiūronus). 

Jonas: 

- Dovydai, į vagis žiūrėk, į vagis, o ne į mergas! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gustas, ištraukęs pirštines, nukritusias už radiatoriaus, nusistebėjo: 

- Kokios dulkiuotos! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Milda L.:  

- Mergaitėms reikia visko labai daug: sijonų, suknelių, dar basučių, akinių nuo saulės. 

Augustas: 

- Ir mums, berniukams, reikia akinių. 

Milda L.: 

- Bet jums nebūtinai gražių. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Auklėtoja glosto Jono galvą ir klausia: 

- Oi, Jonai, Jonai, ir kas iš tavęs bus? 

- Dėdė Jonas, - išdidžiai atsako berniukas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Robertas: 

- Pasaulio pabaiga būna tada, kai nieko nebūna. 

- Ne. Pasaulio pabaiga būna tada, kai nebūna nieko valgyt ir gert, - nesutinka Adomas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Ant kokio medžio auga gilės? – klausia auklėtoja. 

- Ant gilinio, - pasigirsta atsakymas. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jonas: 

- Šiandien pusryčiams valgiau sumuštinį su lašiša, nes nieko geriau neturėjom. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kamilė: 

      -   Mes važiuosim į Turkiją ir grįšiu surūdijusi.   

 Kalba „Pakalnutės “ grupės šnekoriai : 

„Išvyka  į  Gardėsio  duonos  kepyklą“ 

„Man  tai  patiko  ten,  kur  duonelė  čiuožia“-Paulius 

„Būsiu  tos  kepyklos  kepėtoju  ir  kepsiu  duoną“-  Martynas 

 

 

„Velykos“ 

,Margučius reikia daužyti, kuris stipriausias bus" - Augustas. 

,,Yra Velykų bobutė ir Velykų zuikis, kuris neša dovanas" - Vilius 

„Per  velykas  reikia  piešti  ant  kiaušinių‘-  Aleksas  



    

"Šiukšles  reikia  mesti  į  konteinerį,  kad neterštume  gamtos'-  Rusnė 

"Kai  užterš  gamtą,  tai  nebegalėsime  kvėpuot"-Titas  Gabr. 

„Šiukšlės  gadina  orą  ir  kenkia  augalams“-Rusnė 

„Per  šiukšles  negalima  augalėliui  augti‘-Marija 

„Apsimauna  žmonės  pirštines  ir  padeda  tvarkyti  gamtą“-  Mindaugas 

„Reikia  tvarkyti  gamtą,  kad  būtų  tvarka“-  Martynas 

 

„Sėklų  karalystėje“  

,,Mes tai sodinam daug sėklų, paskui iš jų išauga daržovės" - Ieva. 

,,Reikia palaistyti sėklas, kad jos užaugtų ir iš jų kas nors išaugtų" – Rusnė 

„Varnėno  inkile“ 

“Gandras  atneša  vaikus... "-Danielė 

„Dovanėlės  gamyba“ 



 

  

„Blynų  šventė“ 

Reikia  valgyt  daug  blynų,  prisikimšt  iki  soties"   -Rusnė 

'Reikia  gąsdint  žiemą"  -Paulius 

"Darom  kaukes,  kad  išgąsdintume  žiemą"  -Ieva 

 „Ką  aš  mėgstu  veikti“ 

Man  labai  patinka  piešti  namuose"-Gabija 

"Man  patinka  filmukus  žiūrėti  namuose. Darželyje  ,  tai  patinka  užduotėlės,  kur  reikia  iškirpti,  

suvedžioti"-  Paulius 

„Man  patinka  dirbti-  nuvalau  spintelę,  mama  sutvarko  kambarį, aš  sutvarkau  žaislus. Man  

patinka  dirbti..“-Paulius 

„Tarp  žvakelių“ 

,Mes einam į kapines, ten degam žvakes" (Marija). 

,,Kai būna tamsu, tada galima uždegti žvakę ir viskas matysis" (Titas). 



Rudens  dirbtuvės“ 

 

 

 



 

 

-"Rudenį  gelsta  medžių  lapai"- Greta-  Gabija 

" Paukščiai  išskrenda  "- Rusnė – 

,Rudenį reikia rinkti grybus,kad žiemą turėtum ką valgyti"(Marija). 

„“Miško takeliu“ 

,,Miške dar auga ir žemuoges, jas valgo žmonės"(Emilija) 

„Per  balas“ 

"Po  lietaus  būna  drėgna  ir  šlapia"-  Greta  K.  

"Garai  kyla,  kyla  iš  žemės   ir  susidaro  debesėlis  ir  pavirsta  į lietų.  "-  Pijus 

"Tada  kaupiasi,  kaupiasi  ir  pasidaro  storas,  ir  paskui  lyja"-  Rusnė 

„Senelio  kieme“ 

'Aš  pas  močiutę  turiu  paršiuką"-  Kevinas 

"Pas  mane  kaime  yra  vištų,  jos  deda  kiaušinius"-Tomas 

"Lauke  turiu  šunį  savo  kieme,  bet  jis  mergaitė,  vardu  Luna"-  Titas 

„Svečiuose pas  mašinas“ 

"Greitoji   veža  žmogų  į  ligoninę'-  Domantas 



Apie  draugystę 

"Draugai  reikalingi,  kad  nebūtum  vieniša"-  Rusnė 

------------------ 

„Statybose“ 

,,Aš žinau, kad namų būna iš ledo" (Mindaugas) 

,,Statybose žmonės stato namus" (Gabija) 

--------- 

Apie  mokyklą   

 

„Man  patiko,  kai  mes piešėm  ir  spalvinom  rankytes  mokykloje“-Pijus 

„Dažėm  ranką  Lietuvos“-Greta-  Gabija 

Mintys  

„Berniukas  dresiruojasi,  žaidžia  futbolą“-  Vilius 

„Upelis,  tai  laisvas  vanduo“      -Vilius 

„Namuose   mama  dirbo,  o  aš  jai  trukdžiau“-  Martynas 

 „Negalima  švilpti-dings  pinigai,  prašvilpsi  pinigus“-  Rusnė 

„Aš  jau  šitą  sudėliavau“-  Vilius   

 



                APIE  DRAUGYSTĘ,  DŽIAUGSMĄ,  GERUMĄ,  PYKTĮ,  BAIMĘ. 

“Aš  žaidžiu,  piešiu,  darau  darbelius  ir  man  patinka,  kai  draugai  padeda”-  Vilius 

“Man  sesė  patinka,  ji  mano  draugė,  nes  lipdo  žaidžia  su  manim  kartu”-  Marija 

“Į domu  su  draugu    išeiti  į  lauką  kartu”-  Martynas 

“Gerumas,  tai  kai  paguodžia,  kai  skauda,  pasirūpina”-  Rusnė 

“Mano  sesė  gera,  ji  man  atneša  visokių  dalykų,  saldumynų  iš  kitų  gimtadienių”-  Marija 

“Mano  sesė  gera,  nes  kai  aš  noriu  pažaisti,  ji  man  visada  duoda žaislų”-  Vilius 

“Mano  mama   gera,  nes  leidžia man  jai padėt”-  Austėja 

“Kai  mama  su  tėčiu  susibara  tai  abu  liūdi”-  Paulius 

„Baimė,  tai  labai  išsigąsti“-  Emilija 

„Jei  esi  vienas  namuose  ir  kažkas  knibždena,  tai  pasidaro  baisu“-  Rusnė 

„Džiaugsmas,  kai  parneša  čiulpinukų“-  Rusnė 

  

Laisvalaikis  

     „Kėlėm  lesyklėlę,  kad  paukšteliai  turėtų  ką  lesti,  atskridę“-  Pijus 

„Tik  maži  paukšteliai  atskrenda,  varnos  netelpa‘-Greta-  Gabija 

Biblioteka 

„Labai  patiko  bibliotekoje  papūgėlė‘- Marija 

„Bibliotekoje  yra  daug  knygų  i  kurių  daug  visko  sužinai. Jas  galima  pasiskolinti  su  bilietu‘-

Pijus 



Kelionė  į  botanikos  sodą  

 

 

 

 

 

 



 

„Man  patiko  kaip  kepė  

duoną.  Ir  važiuoti,  mačiau  apleistų  namų,Jie  buvo  sugriuvę“- Greta  K. 

„Buvo  įdomu  važiuoti.  Matėme  daug  įdomių  dalykų,  daug  upių“-  Rusnė 

„Labai  patiko,  kai  aš  piešiau“-  Titas  Gad. 

„Galima  duonytę  valgyti  tik atvėsusią,  nes  jei  suvalgysi  iltą,  gali  skaudėti  pilvuką“-Paulius 

„Nes  duonytė  kai  ilta,  yra  dar  gyva“- Marija   

 

 

Parengė aukl. Laimutė Džermeikienė ir Kristina Romeikienė  



“ Dobilėlio“ gr. pokyčiai  

2013/2014 m.  

 



 

 

2014/2015 m.m. 

 

2015/2016 m.m.  

 



 

2016/2017 m.m  

Parengė aukl. Aušra Kerulienė, Rūta Tamulienė.  

 


