
 

Klaipėdos lopšelis-darželis  

„Menų savaitė” 

 

2018 m. balandţio 23-27 d. 

 

Balandţio 23 d. - pirmadienis 
 

9.10 Menų savaitės atidarymas. 

Spektaklis ,,Gaidelis miegalius” – vaidina ,, Pabiručių” gr. vaikai. 

Dalyvauja ,,Skruzdėliukų”, ,,Pabiručių”,  ,,Ţirniukų”,  ,,Bildukų”, ,,Pelėdţiukų”, 

,,Aitvarėlių” gr. vaikai. 
 

9.30 Linksmoji diskoteka su Drambliuku. 
 

10.00 Spektaklis patiems maţiausiems ,,Kaip klounas laimės ieškojo”. 
 

10.00 Darţelio ugdytinių dailės darbų parodų  ,,Mamytė mylimiausia”  ir ,,Spalvų 

ţaidimai” atidarymas.  G. Kontrimienė 
 

15.30 Skamba, aidi būgnai … 

Darţelio kiemelyje šventinę nuotaiką mums dovanoja „Vyturio“ mokyklos būgnininkai. 
 

16.30 Muzikinė viktorina  ,,Mes šaunūs muzikantai“ -  ,,Bildukų“, ,,Ţirniukų“, 

,,Pelėdţiukų“ gr. 
 

Balandţio 24 d. – antradienis 
 

DAILĖS DIENA 
 

10.00 ,,Pavasario taku, spalvas surinkti aš skubu“ kūrybinė laboratorija darţelio 

kiemo erdvėse. Dalyviai - priešmokyklinio, vyresniojo, viduriniojo amţiaus grupės. 
 

10.30 Veikla patiems maţiausiems. 

Kieme kreidelėmis piešime 100 saulės spinduliukų... - ,,Eţiukų“, ,,Dobiliukų“, 

,,Zuikučių“, ,,Spalviukų“, ,,Ţvirbliukų“ gr. 
 

11.00 Kūrybinė vaikų - tėvų veikla ,,Praţydinkim medelį ir  krūmą“ -  ,,Giliukų“, 

,,Lašiukų“, ,,Bitučių“, ,,Ţiogelių“ gr. 
 

16.00 Vaikų improvizacijos. 

,,Kas pasakė miau?“ - ,,Obuoliukų“ gr., D.Noreikienė. 

,,Aitvarėlių pasaka‟‟ - ,,Aitvariukų‟‟ gr., J.Skrodenienė. 
 

 

 

Balandţio 25d. – trečiadienis 



 

KAI ATKELIAUJA PASAKA... 

 

9.15 ,,Pasakų skynaitę pravėrus” – grupėse auklėtojos ir tėvai seka pasakas mūsų 

maţiesiems... 

9.30 ,,Mano mašinėlės” –vaidina  ,,Boruţėlių‟‟gr. vaikai. R.Juodikaitytė. 

,,Tupėjo ţvirblelis ant upės krantelio“ - ,, Ţirniukų “ gr. vaikai. 

,,Kakė Makė ir pabėgusios ausys” - ,,Skruzdėliukų” gr.vaikai. D.Birbilienė. 
 

10.40  ,,Gėlės ir drugeliai” - ,,Pelėdţiukų“ gr. vaikų improvizacija. J.Daunienė. 

,,Lapiukas Pūkis” vaidina ,,Bildukų” gr. vaikai. A.Keskiul. 
 

Spektaklius reţisavo- Dagna Volkovaitė. 
 

15.15 Išvyka į jaunimo teatrą ,,Be durų”. 

Spektaklis vaikams ,,Paslaptingas radinys”. 

 

Balandţio 26 d. – ketvirtadienis 

 

MUZIKOS DIENA 
 

9.30  Muzikinė pramoga   ,,Šildyk, saulės spindulėli„„ - ,,Obuoliukų“, ,,Boruţėlių“, 

,,Aitvarėlių“ grupės. 
 

10.30 Koncertas ,,Pavasario mozaika“. 

Koncertuoja ,,Gilijos“ pradinės mokyklos moksleiviai. Dalyvauja ,,Obuoliukų“ 

,,Boruţėlių“ , ,,Bildukų“, ,,Ţirniukų“, ,,Pelėdţiukų“, ,,Aitvarėlių“ gr.vaikai 
 

11.30 Svečiuose E. Balsio menų gimnazijos moksleiviai. Dalyvauja  ,,Skruzdėliukų“, 

,,Pabiručių“ gr. vaikai 
 

17.00 Lopšelio-darţelio ,,Puriena„„ vaikų - tėvų koncertas bendruomenei - 

,,Šimtas muzikos garsų“.  R. Bočkienė. 
 

Balandţio 27 d. – penktadienis 

 

10.00 Respublikinio projekto ,,Dainuoju gimtinei “, skirto Lietuvos nepriklausomybės 

100-čiui paminėti, baigiamasis koncertas. R. Bočkienė. 

 

,,Menų savaitės“  organizatoriai: 

Giedrė Kontrimienė –neformaliojo ugdymo pedagogė; 

Dagna Volkovaitė – neformaliojo ugdymo pedagogė; 

Regina Bočkienė – meninio ugdymo mokytoja; 

Raimonda Pažėrienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.         

 


