
(Atsiprašome, vakar parašėme klaidingą datą 2020

2020-04-24d. Kauno Žaliakalnio lopšelio
grupės „Spindulėliai“ vaikučius

sveikina auklėtojos: Audronė, Jolanta ir Alma.
Sveiki Kristupai, Sauliau, Barbora, Ąžuolai K., Rapolai, Sveiki Kristupai, Sauliau, Barbora, Ąžuolai K., Rapolai, 
Mykolai, Daugirdai I., Daugirdai K., Kamile,  Justinai, 

Arminai, Vilte, Aronai, Dariau, Makar, Ąžuolai A., Smilte, 
Adomai, Amerita. 

(Atsiprašome, vakar parašėme klaidingą datą 2020-04-17)

Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio
grupės „Spindulėliai“ vaikučius

sveikina auklėtojos: Audronė, Jolanta ir Alma.
Sveiki Kristupai, Sauliau, Barbora, Ąžuolai K., Rapolai, Sveiki Kristupai, Sauliau, Barbora, Ąžuolai K., Rapolai, 
Mykolai, Daugirdai I., Daugirdai K., Kamile,  Justinai, 

Arminai, Vilte, Aronai, Dariau, Makar, Ąžuolai A., Smilte, 



DDėėkkoojjaammee vaikams Sauliui, Kamilei, 
kurie atliko užduotėlę ir atsiuntė nuotraukas 

Laukiame ir kitų vaikų 
PASIGROŽĖKIMEPASIGROŽĖKIME

Taip pat dėkojame ir jūsų mamytėms ir tėveliams. 
Darbelius kviečiame pasižiūrėti čia (paspauskite ant nuorodos) https://kaunozaliakalniold.lt/vaiku

vaikams Sauliui, Kamilei, Makar, Barborai, Ąžuolui K.,                     
atsiuntė nuotraukas į parodėlę. 

ir kitų vaikų darbelių. 
PASIGROŽĖKIMEPASIGROŽĖKIME!!

Taip pat dėkojame ir jūsų mamytėms ir tėveliams. 
https://kaunozaliakalniold.lt/vaiku-darbeliu-paroda/



VakarVakar šauniai padirbėjote iškirpdami 
kūno kontūrą ir dekoruodami veiduką.

ŠiandienaŠiandiena darbelį tęsime toliau.

šauniai padirbėjote iškirpdami 
kūno kontūrą ir dekoruodami veiduką.

darbelį tęsime toliau.



Pradžioje pažaisime:



apsivilkti ar apsimauti?apsivilkti ar apsimauti?





O dabar, atsineškite iškirptą savo kūno kontūrą. O dabar, atsineškite iškirptą savo kūno kontūrą. 



Šiandiena savo kūno kontūro trafaretą 
aprenksime drabužėliais. 

Šiandiena savo kūno kontūro trafaretą 
aprenksime drabužėliais. 



Penktadienis.
Užduotėlė vaikučiamsUžduotėlė vaikučiams: 
1. Susiraskite popieriaus (gali būti kepimo popierius, reklaminiai laikraščiai, spalvotas 

krepinis popierius ir kt), klijų, lipnios juostelės, žirkles ir kt.
2. Pasitelkę mamytės ar tėvelio pagalbą sukurkite drabužėlius.
3. Drabužėlius dekoruokite įvairiomis detalėmis: apskritimais, gėlytėmis, savo piešiniais.3. Drabužėlius dekoruokite įvairiomis detalėmis: apskritimais, gėlytėmis, savo piešiniais.
4. Įkomponuokite kišenę, ant kurios užrašykite gražiausiomis raidėmis savo vardą.
5. Savo darbelį galite pakabinti ant kambario durų ar ant sienos, kurios leis tėveliai.
6. Kai ateisite į darželį, būtinai atsineškite.

GERO DARBO 

Prašymas tėveliamsPrašymas tėveliams:
nufotografuokite vaikučio darbelį „APRENGTAS ŽMOGUS“ 

ATSIŲSKITE el.paštu parodele@kaunozaliakalniold.lt

Susiraskite popieriaus (gali būti kepimo popierius, reklaminiai laikraščiai, spalvotas 
), klijų, lipnios juostelės, žirkles ir kt.

Pasitelkę mamytės ar tėvelio pagalbą sukurkite drabužėlius.
Drabužėlius dekoruokite įvairiomis detalėmis: apskritimais, gėlytėmis, savo piešiniais.Drabužėlius dekoruokite įvairiomis detalėmis: apskritimais, gėlytėmis, savo piešiniais.
Įkomponuokite kišenę, ant kurios užrašykite gražiausiomis raidėmis savo vardą.
Savo darbelį galite pakabinti ant kambario durų ar ant sienos, kurios leis tėveliai.

(PRIDĖKITE KORTELĘ. Ant kortelės parašykite datą ir grupės 
pavadinimą „Spindulėliai“ )



Dėkojame visiemsDėkojame visiems::
kas galvojo, klausė, kirpo, aplikavo, piešė, klijavo 
kas fotografavo ar siuntė el. laiškus.
Draugų darbelius galite pasižiūrėti 
virtualioje parodėlėje adresu https://kaunozaliakalniold.lt/vaikuvirtualioje parodėlėje adresu https://kaunozaliakalniold.lt/vaiku

PIRMADIENĮ laukia kitas susitikimasPIRMADIENĮ laukia kitas susitikimas
Su džiaugsmu 
grupės auklėtojos: Audronė, Jolanta, Alma.

, piešė, klijavo 

https://kaunozaliakalniold.lt/vaiku-darbeliu-paroda/https://kaunozaliakalniold.lt/vaiku-darbeliu-paroda/

PIRMADIENĮ laukia kitas susitikimasPIRMADIENĮ laukia kitas susitikimas.
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