
2020-04-28d. Kauno Žaliakalnio lopšelio
grupės „Spindulėliai“ vaikučius: 

SAULIŲ, BARBORĄ, ĄŽUOLĄ K., RAPOLĄ, 
MYKOLĄ, DAUGIRDĄ I., DAUGIRDĄ K., KAMILĘ,  

SAULIŲ, BARBORĄ, ĄŽUOLĄ K., RAPOLĄ, 
MYKOLĄ, DAUGIRDĄ I., DAUGIRDĄ K., KAMILĘ,  

JUSTINĄ, ARMINĄ, VILTĘ, ARONĄ, DARIŲ, 
MAKAR, ĄŽUOLĄ A., SMILTĘ, ADOMĄ, AMERITĄ

sveikina auklėtojos: Audronė, Jolanta ir Alma.

Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio
grupės „Spindulėliai“ vaikučius: KRISTUPĄ, 

SAULIŲ, BARBORĄ, ĄŽUOLĄ K., RAPOLĄ, 
MYKOLĄ, DAUGIRDĄ I., DAUGIRDĄ K., KAMILĘ,  

SAULIŲ, BARBORĄ, ĄŽUOLĄ K., RAPOLĄ, 
MYKOLĄ, DAUGIRDĄ I., DAUGIRDĄ K., KAMILĘ,  

JUSTINĄ, ARMINĄ, VILTĘ, ARONĄ, DARIŲ, 
MAKAR, ĄŽUOLĄ A., SMILTĘ, ADOMĄ, AMERITĄ

sveikina auklėtojos: Audronė, Jolanta ir Alma.



DDėėkkoojjaammee tiems vaikams, kurie atliko 
ir atsiuntė piešinių nuotraukas į parodėlę. L

Taip pat dėkojame ir jūsų mamytėms ir tėveliams. 

Darbelius kviečiame pasižiūrėti čia (paspauskite ant nuorodos) https://padlet.com/parodele/krpqtbxp77h74g78

tiems vaikams, kurie atliko užduotėlę, nupiešė savo mamytes 
parodėlę. Laukiame ir kitų vaikų darbelių.

Taip pat dėkojame ir jūsų mamytėms ir tėveliams. 

https://padlet.com/parodele/krpqtbxp77h74g78



PakartokimePakartokime eieilėraštukąlėraštuką, skirtą Mamytės dienos progai., skirtą Mamytės dienos progai.
Šio eilėraštuko autorius - Vitas Kaknevičius

Autorius eilėraštuką pavadino –

Mamyte, Mama, Tu – geriausiaMamyte, Mama, Tu – geriausia

Ir iš visų, visų – gražiausia.

Tu mokai mus mylėt, atleisti,

Kas bloga – gerumu pakeisti.

Tu leidai man pažint pasaulį,

Širdim jauti, kur tik apgaulė.Širdim jauti, kur tik apgaulė.

Aš noriu būt kaip angelėlis,

Širdies Tavosios gabalėlis

, skirtą Mamytės dienos progai., skirtą Mamytės dienos progai.
Kaknevičius.

„MAMAMAMA““

geriausiageriausia

gražiausia.

Tu mokai mus mylėt, atleisti,

gerumu pakeisti.

Tu leidai man pažint pasaulį,

Širdim jauti, kur tik apgaulė.Širdim jauti, kur tik apgaulė.

Aš noriu būt kaip angelėlis,

Širdies Tavosios gabalėlis.



Pabandykite pažaisti šį žaidimą, kartu susėdę visi šeimos nariai.Pabandykite pažaisti šį žaidimą, kartu susėdę visi šeimos nariai.Pabandykite pažaisti šį žaidimą, kartu susėdę visi šeimos nariai.Pabandykite pažaisti šį žaidimą, kartu susėdę visi šeimos nariai.



ANTRADIENISANTRADIENIS.
Užduotėlė vaikučiamsUžduotėlė vaikučiams: 

Prašymas tėveliamsPrašymas tėveliams:
nufotografuokite vaikučio darbelį
(PRIDĖKITE KORTELĘ. Ant kortelės parašykite datą ir 
grupės pavadinimą „Spindulėliai“ )
ATSIŲSKITE el.paštu parodele@kaunozaliakalniold.lt



Dėkojame visiemsDėkojame visiems::
kas mokėsi mintinai eilėraštuką, klausė, 
Dėkojame visiemsDėkojame visiems::
kas mokėsi mintinai eilėraštuką, klausė, 
kirpo, piešė, klijavo 
kas fotografavo ar siuntė el. laiškus.
Draugų darbelius galite pasižiūrėti 
virtualioje parodėlėje adresu https://kaunozaliakalniold.lt/vaiku
darbeliu-paroda/

Trečiadienį laukia kitas susitikimasTrečiadienį laukia kitas susitikimasTrečiadienį laukia kitas susitikimasTrečiadienį laukia kitas susitikimas
Su džiaugsmu 
grupės auklėtojos: Audronė, Jolanta, Alma.

https://kaunozaliakalniold.lt/vaiku-

Trečiadienį laukia kitas susitikimasTrečiadienį laukia kitas susitikimas.Trečiadienį laukia kitas susitikimasTrečiadienį laukia kitas susitikimas.
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