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 Linkime, kad 2022 metai būtų darnūs, suburiantys visą 

 bendruomenę aktyviai veikti kartu ir siekti, kad visi iššūkiai būtų 

pagrindas teigiamiems pokyčiams. Įgavę naujų jėgų ir patirties 

besitęsiančios pandemijos metu tapome stipresni, tegul ši stiprybė 

vienija mus „augti kartu“! Lai maži pasiekimai atneša didelį 

džiaugsmą, o nesėkmės būna pamokos, kurias išmoksime. Tegul 

bendrystė padeda pasiekti sėkmę. 
                       Direktorė Vidmantė ir įstaigos tarybos pirmininkė Aurelija   

Jubiliejinių metų pokyčiai  

Džiugiai sutinkame jubiliejinį 55-ąjį Šilutės lopšelio-darželio 

„Raudonkepuraitė“ gimtadienį. Pastarieji 2021 – ieji metai atnešė daug 

iššūkių, kurie turėjo įtakos visai bendruomenei. Tačiau kiekvienas 

iššūkis evoliucionuoja į pokytį. O pokyčiai yra gyvenimo dalis, be 

kurios nė vienas žmogus negali gyventi „iš tikrųjų“.  

Galime didžiuotis, kad šiais metais išlydėjome dvi 

priešmokyklinukų laidas (40 ugdytinių), o naujus mokslo metus 

pradėjo net 51 priešmokyklinukas. Pedagogų bendruomenę papildė 2 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos, o su dviem atsisveikinom, kurioms 

liksime dėkingi už ilgametį darbą ir atsidavimą visai bendruomenei. 

Darbuotojų gretas papildė pagalbos mokiniui specialistė – logopedė, 

kurios poreikis ir pagalba yra neatsiejami augančio vaiko gyvenime. 

Taip pat skirti 3 mokytojo padėjėjo etatai, kuri skirta ugdytiniams, 

kuriems reikalinga individuali suaugusio asmens pagalba ugdymo(si) ir 

buvimo įstaigoje metu, o mokytojų darbas tampa lengvesnis, našesnis 

ir atliepiantis individualius ir specialiuosius ugdymo(si) poreikius.  

Visa lopšelio-darželio bendruomenė šiuos jubiliejinius metus 

pasitiko su ypatingai dideliais iššūkiais: antrus metus besitęsiančia pan-

demija ir darbuotojų kaita. Aš – direktorė, paskirta nuo 2021-06-09, 

manau taip pat „įnešiau“ nerimo visai bendruomenei, nežinios, klausi-

mų, tačiau tikiu, kad visi šie iššūkiai ir vykstantys pokyčiai neturėtų 

gąsdinti, o atvirkščiai – skatinti smalsumą, bendruomeniškumo stipri-

nimą, susiklausymą ir empatijos jausmą, nes tai kas nepatirta ir neži-

noma yra „ateitis-rytojus“, kuriuo tikime visi. Visi kartu mes galime 

daug, siekdami gerovės mūsų vaikams. 

Nuoširdžiai sveikinu visą bendruomenę ir dėkoju už kiekvieną 

dieną kartu, už tikėjimą, už savanorystę, už kritiką ir nerimo akis. 

Linkiu Mums visiems naujais 2022 metais sėkmės, sveikatos ir būti 

„ranka - rankon, petis - petin...“, nes kiekvienas esame svarbus ir 

reikalingas. 

Su pagarba, direktorė Vidmantė Miliauskaitė – Mencė 

      Darželis... Kokie žodžiai ir mintys 

geriausiai apibūdina darželį ? - 

 jaukumas, saugumas, džiaugsmas ir 

draugystė. 

                                   

     Jaukumas – vaikai ir mes šalia jų 

esantys, darželyje praleidžiame didelę 

dalį dienos, todėl norisi, kad į jį eitume 

su džiaugsmu, noriai, jaustumėmės  

jaukiai ... 

      Saugumas – palikti vos vienų, 

dviejų sulaukusį mažiuką ir taip nėra 

lengva, todėl svarbu yra pasitikėti tais 

žmonėmis, kuriems tėvai palieka savo 

mažylį, kad ir vaikas jaustųsi saugus 

darželyje, ir kad mes galėtume jaustis 

saugūs... 

      Džiaugsmas – vaikystė, tai lai-

kotarpis, kurį dažnas iš mūsų atsi-

menam su džiaugsmu – nerūpes-tingos 

dienos, pilnos džiaugsmo, žaidimų, 

draugų ir vaikiško juoko... 

     Draugystė- tai vaikų, tėvų, moky-

tojų ir kitų darbuotojų veikimas drau-

ge, vieni kitų išgirdimas, išklausymas 

bei nuoširdus ir atviras bendravimas. 
 

 
Kaip smagu turėt draugų… 
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Vienintelio ir unikalaus darželio istorija 

     55 - skaičius ant pastato sienos spinduliuoja ir skelbia, kad pirmasis bei 

vienintelis, buvęs žinybinis Šilutės miesto darželis pasitinka jubiliejų...  

      Šaltą, storu sniego apklotu pasidengusiame miesto sode, 1966 metų gruodžio 

16 d. buvo įregistruotas ir oficialiai atidarytas Šilutės Darbo Raudonosios 

Vėliavos Ordino Melioracijos Statybos Montavimo Valdybos darželis 

„Raudonkepuraitė“, kuriame lyg bitutės sukosi pirmieji darbuotojai, skubėdami 

pasiruošti vaikų priėmimui. Taip 1667 m. sausio 2 d. suklego vaikų balsai. Tuo 

metu  stovėjo tik vienas pastatas ir veikė 6 grupės. Buvo ugdomi tik melioratorių 

vaikai: dviejose lopšelio grupėse po 20 vaikų, o trijose darželio bei vienoje 

priešmokyklinukų grupėse - po 26-28 vaikus (apie 130-140 vaikų). 

       Darželio vaikai ir darbuotojai jautėsi privilegijuoti: grupėse netilpo nuolat 

atnaujinami žaislai, darbuotojai turėjo galimybę gauti žinybinius butus, keliauti 

įmonės organizuojamose kelionėse, ilsėtis poilsio namuose Nidoje, Palangoje, 

švęsti kartu su visais įmonės darbuotojais, dalyvauti saviveikloje, kasmet gauti 

13-ąjį atlyginimą, premijas, turėti darbo ir šventinius rūbus bei apavą…O per 

Vaikų gynimo dieną lydavo saldainiais iš praskrendančio lėktuvo…Ar tai ne 

pasaka ?.. Puiki ir nepakartojama ,,Raudonkepuraitės” pasaka – prisimena buvę ir 

dar esami darbuotojai. Todėl buvo ypatingai maža darbuotojų kaita, o gauti darbą 

ar vesti vaiką į šį darželį - buvo prestižas ir tikrai nepaprasta. 

       Įmonė plėtėsi, daugėjo darbuotojų, jaunų specialistų ir jų vaikų. Direktoriaus 

pareigas pradėjo eiti jaunas, energingas, turintis daug planų ir idėjų Pranciškus 

Zubė, nusprendęs ir per labai trumpą laiką pastatęs antrą pastatą - erdvų su 

atskirais miegamaisiais ir stacionaria sporto sale, modernia virtuve, erdvia 

skalbykla su džiovyklomis, siuvėjos kabinetu. Taip 1976 m. buvo atidarytos dar 

šešios grupės ir jau buvo ugdoma 280 vaikų, dirbo virš 70 darbuotojų.  

        Darželis klestėjo, vis užimdamas pirmąsias vietas apžiūrose, sėkmingai 

dalyvaudami kaip lygūs su lygiais - su visais Melioracijos Statybos Montavimo 

valdybos  bendruomenės nariais iki 1989 metų, kuomet jau vykstant 

ekonominiams bei politiniams pokyčiams, buvome perduoti Šilutės miesto 

seniūnijai. Nuo 1992 metų lopšelis-darželis ,,Raudonkepuraitė” reorganizuotas į 

darželį - mokyklą, kuriame veikė net 8 pradinės klasės ir 8 grupės. 

        Nuo 2002 metų liko 8 grupės ir 130 vaikų. Tačiau laikai keitėsi ir šiuo metu, 

jau nuo 2019 metų, Šilutės rajono savivaldybės vadovų iniciatyva, 

suremontuotos, atidarytos ir vėl veikia 12 grupių bei ugdoma 200 vaikų. 

        Į lopšelio-darželio ,,Raudonkepuraitė” istoriją įrašyti ir darbuotojų bei ugdy-

tinių ir jų tėvų atmintyje išliks įstaigos vadovai: Audronė Kiaukienė, Genovaitė 

Krušnauskienė, Elė Lukoševičienė, Janina Rudienė, Donė Normantienė, Aida 

Vindžigelskienė, Zenutė Nausėdienė (laikinai ėjo direktorės pareigas - 4 m. 6 

mėn.), o nuo 2021 m birželio 9 d. direktorės pareigas eina Vidmantė Miliauskaitė 

– Mencė, buvusi mūsų mokytoja, socialinė pedagogė. Kiekvienas iš jų įnešė dalį 

,,Raudonkepuraitės” sėkmės, pokyčių ir paliko savo istoriją… 

                                                                    A Č I Ū  J I E M S  V I S I E M S… 

                                       Istoriją užrašė, jau 45 metus kartu su ja auganti, Zenutė Nausėdienė 

Nuoširdi padėka 
Pranciškui Zubei, 

mūsų direktoriui, globė-

jui, mecenatui, dar ir 

šiomis dienomis nuolat 

besirūpinančiam mūsų 

sėkme, sveikinančiam ir 

linkinčiam sėkmės visų 

švenčių metu… Linkime 

jam didelės sveikatos ir 

stiprybės…  

Prisiminimai ir faktai: 

*             per 55-erius metus į 

mokyklą  išlydėta virš 3000 

mažųjų šilutiškių… 

************************ 

*  mokytojų skaičius kito, 

keičiantis švietimo pokyčiams: 

mažiausiai  -12, daugiausiai  -

26;  

*   organizuoti rajono, respub-

likos, tarptautiniai projektai, 

pritrauktos lėšos; 

* ypatingas, ilgalaikis respub-

likinis,  projektas: ,,Virš marių 

saulelė, o širdy – giesmelė”, tai 

vaikų folkloro festivaliai Rus-

nės žvejo sodyboje, kuris orga-

nizuojamas nuo 2003 m.; 

festivalis apdovanotas Lietu-

vos nacionalinio kultūros cent-

ro diplomu ir specialiuoju prizu; 

 

….Mes kas rytą atsikėlę, 

skubame į pasakėlę… 

mums čia gera ir smagu 

– būryje gerų draugų… 
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Kuo man brangus ir mielas darželis 

,,Raudonkepuraitė“ 

   Anksčiau ,,Raudonkepuraitė“ buvo darže-

lis-mokykla ir čia penkerius metus tikybos 
mokytoja dirbo mano mama. Ji daug pasa-

kodavo apie savo mielą darbą su vaikais, 

kaip juos ruošia Pirmajai Komunijai ir ją 

vaikai vadindavo Dievo mokytoja. 

    Dar jis man brangus, nes šį darželį lankė 

mano sūnus Ignas. 

   O dabar penkti metai ir aš pati dirbu šia-

me darželyje, dalinuosi savo meile, šiluma, 

rūpesčiais ir džiaugsmais su savo ,,Spalviu-

kais“ ir jų tėveliais. Šiemet šiam gražiam 

,,Raudonkepuraitės“ darželiui 55-eri metai. 

Gimtadienio proga dovanojame palinkėjimų 

ir sveikinimų medelį. Linkim didelių, šiltų 

šypsenų! 
  Diana Valančienė, mokytoja 

  

Mūsų darželis 

Prieš  keletą  dienų  praei-

dami  pro darželį   ant  fa-

sado pamatėme žėrintį  55. 
   Prisiminėme,  kaip  1997  

metais  liepos 5 dieną atve-

dėme  savo  vaikus,  Aliną ir  

Vytautą, į ,,Raudonkepurai-

tę” . Tuo metu dirbančio  

personalo  dėka buvome  ra-

mūs,  kad mūsų vaikai bus 

saugūs, mokomi pažinti 

pasaulį kalbėti, piešti, rašyti, 

ir skaityti.   

Nuoširdžiai prisimename 

darbuotojas: Zenutę Nausė-

dienę, Nijolę Golubovskie-

nę, Irutę Virbickienę,  Regi-

ną Domkuvienę, kurios pa-

dėjo mūsų vaikams augti.                                                                                                                                                                                                 

 Gyvenimas taip susiklostė, 

kad ir anūkė Gabija lankė šį 

darželį.  

 Linkime ir toliau didžiulės 

sėkmės taip reikalingame ir 

kilniame darbe.                                                                                                                                                                                                                                                                   
        Aldona ir Vytautas Grunskiai 

Specialus receptas ! 

     Mano darželio pradžia prasidė-

jo 2014 m. Dabar jau einu į 2-ą 

klasę. Prisiminimai iš darželio 
patys geriausi. Pradėjusi  lankyti 

darželį aš netvirtai žengiau,   vos 

vaikščiojau (1,3m.).  Aplink buvo 

tiek gerų draugų ir auklėtojos 

padėjo, kad  savarankiškai 

žengčiau žingsnelius. ,,Augu kad 

mokyčiaus, mokausi, kad 

augčiau”...   

     Sveikinu darželį su gražiu jubi-

liejumi ir siūlau  specialų receptą! 

10proc. sėkmės sumaišytos su 15 

proc. laimės, apibarstytos 10 proc. 

džiaugsmo ir pasaldintos 20. proc. 

meilės!           Paulina Kačiulytė, ugdytinė 

 
Adomas Drukteinis 

Mielas mūsų darželi ! 

     Ar matai kaip tu užaugai, augindamas 

mus ir mūsų vaikelius? Nors esi jau bran-

daus amžiaus, bet širdyje jaunatviškas ir 

trokštantis naujovių, visada pasipuošęs lau-

ki ,,raudonkepuriukų“. Kalėdoms dabiniesi 

lemputėmis, pavasarį, vasarą puošiesi gėlė-

mis, o rudenį sutinki su skaniausiais sodo 

obuoliais. Linkime ir toliau išlikti jaunatviš-

ku, besiveržiančiu į priekį darželiu, kuris 

nenustos niekada džiuginti mažuosius „rau-

donkepuriukus“ ir visą bendruomenę. O 

mes pažadame niekada neužmiršti tavęs, 

mūsų mylimas darželi! 
                     Liepos mama Gitana Suslavičienė 

  
Mokytoja Irena Virbickienė, dirbusi nuo pirmų darželio 

dienų -  jos pirma ir vienintelė darbo vieta 

 
Prisiminimai… 

Prisiminimų apie mano vai-

kystės darželį daug. Tačiau 

laikui bėgant ne visi išliko 

ryškūs mano atmintyje... Bet 

labai gerai prisimenu, jog 

darželyje buvo organizuoja-

ma daug ir įvairiausių ren-

ginių. Puikiai prisimenu 

kalėdinius karnavalus ir 

pasiruošimą jiems: rinkda-

vomės temą bei tinkančią 

aprangą jai. Visada sukur-

davome gražią Kalėdinę 

pasaką “Raudonkepuraitėje”. 

Džiaugiuosi, jog laikui 

bėgant renginių nesumažėjo 

ir išliko gražios tradicijos, jos 
džiugina mano vaiką. 

  Brigita Šiaudvytytė, Nojaus mama 

Vaikystės prisiminimai… 

     Rodos visai neseniai bėgiojom 

laimingi po darželio kiemelį, žai- 

dėm, sportavom, nereikėjo ruošti 

pamokų, o pietų miegelis buvo 

toks saldus ir palydėtas mokytojų 

sekamos pasakos ar lopšinės… 

     Aš – Kovaldas, jau septintokas, 

mano brolis Armandas – penkto-

kas,  o sesutė Airida - trečiokė. Ir 

visi dažnai pakalbame apie sma-

gias dieneles darželyje, dažnai 

prisimename savo auklėtojas:  

Beatą, Birutę, Gražiną, Kristiną, 

Vidmantę, Ireną, Žibutę, Janiną… 

Brangus darželi, leisk pasveikint 

tave su gražiu 55 metų jubiliejumi 

ir pasakyti, kad labai dar norėtųsi 

sugrįžti į tas vaikystės džiaugsmo 

kupinas dienas. 
 Vaikų mintis užrašė Janina Kuršienė 

 



  

Vitaminų kalnelis 

darželyje 

               Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje yra 

labai svarbu sukurti 

sveiką aplinką ir 

sudaryti visas sąlygas, 

kad ugdytiniai nuo pat 

mažų dienų pažintų 

augalų karalystę, su-

sipažintų su dar- 

žovėmis, galėtų jas 

prižiūrėti ir rūpintis bei sužinotų augalų ir daržovių 

naudą.                                                                       

     Prieš trejus metus priešmokyklinio amžiaus vaikai 

dalyvavo prekybos tinklo IKI organizuotame konkurse 

„IKI SODINČIUS“ . Siuntė sukurtą plakatą bei šūkį 

mėgstamai daržovei – paprikai. Ir jiems nusišypsojo 

laimė. Pagaliau priešmokyklinukai mūsų darželiui 

laimėjo šiltnamį, kurį pavadino ,,Vitaminų kalnelis“. 

Šiltnamis, jo pastatymas bei visa reikalinga įranga (žemė, 

darbo įrankiai, sėklos) – tai prekybos tinklo IKI dovana. 

Šis šiltnamis visą mūsų bendruomenę pavertė tikrais 

sodininkais. Kiekvieną ankstų pavasarį vaikai grupėse ant 

palangių daigina įvairiausius augalus. Atšilus orams, 

daigelius sėkmingai perkeliame į šiltnamį, atsiranda ir 

pačių vaikų padaryti užrašai su augalų, daržovių 

pavadinimais. Vaikų prižiūrimi auga pomidorai, agurkai, 

paprikos, ridikėliai, salotos, svogūnai ir net arbūzas. 

Vaikams, auginant vieną ar kitą daržovę, didžiulė paskata 

domėtis juos supančiu pasauliu. Įgyjamos naudingos ir 

sveikam vystymuisi pasitarnaujančios žinios. Darbai 

šiltnamyje suteikia ne tik malonumo, bet ir žinių, įgūdžių,  

skatina visus bendradarbiauti,  ugdo atsakomybę už 

bendrą darbą bei laukiamus rezultatus. Vaikai su 

nekantrumu laukia, kada galės savo užaugintą derlių 

paragauti, tad kas dieną ravi, laisto, stebi, tyrinėja. 

      Be to pastebime, jog vaikai į pačių augintas daržoves 

žiūri visai kitaip – atsiranda smalsumas, noras paragauti. 

Kiekviena užaugusi daržo gėrybė atneša daug džiaugsmo. 

Vaikų akys spindi, kai patys ją nuskina, nusiplauna ir čia 

pat ragauja…  

Laura Zdanauskaitė-Lazaraitienė, mokytoja 

 

Čia yr, čia nėr, čia buvo, čia dar bus!!! 

       Vaikų darželis yra toks reiškinys, kuris niekada 

nesensta, o tik vis jaunėja – čia ateina patys mažieji 

šilutiškiai,  jų jauni tėveliai, o ir darbuotojai  jaunėja,  

kartu vyksta apsikeitimas žiniomis, patirtimi, kuo aš  

labai džiaugiuosi. Prisimename jau palikusius darželį 

vaikus, tėvelius, koleges, jų paliktus darbus, šypse-

nas, juoką, gerus žodžius. Su džiaugsmu galime pri-

siminti kaip atsirado naujas pirmas įrenginys – supy-

nė 50-tojo gimtdienio proga, kurią padovanojo jau 

suaugusios  ugdytinės: Agnė ir Monika.  Kasmet 

aplinka pasipildo naujais vaikų ir tėvelių sodintais 

augalais,  daugėja naujų įrengimų ir  viskas gražėja…  

        Keičiasi metai,  klystame ir mokomės iš klaidų, 

bet džiugu, kad išlieka tai kas svarbiausia: bendrystė, 

kolegialumas, partnerystė, veikimas kartu. Ir tai tegul 

išlieka ir dabarčiai, ir ateičiai. 

         Mes, mokytojai, su meile išleidžiame vaikus į 

mokyklą ir vėl auginame mažiesiems sparnelius. 

Prieš trejus metus į lopšelį darželį 

,,Raudonkepuraitė” atkeliavo nauji vaikai. Naujai 

grupei reikėjo pavadinimo, tai geriausiai mums tiko 

,,Obuoliukai”, juk mes augame sode, kuris po truputį 

taip pat jaunėja. Išpildėme savo svajonę, kartu su 

bendruomene pasodinome savo pirmą obelaitę, kurią 

padovanojo  Kamilės  mamytė.  Visas “obuoliukų” 

svajones padeda įgyvendinti tėveliai, o mes 

dėkojame šypsenėlėmis ir darbeliais. 

     Už viską norisi padėkoti vieni kitiems ir palinkėti, 

kad  ,,Raudonkepuraitėje” visada augtų: ir sodas, ir 

vaikai, ir pildytųsi visų svajonės. 

                                       Laimutė Toleikienė, mokytoja 

       
 

Siekis: atnaujinti darželio sodą, pasodinti Rojaus obuoliukų alėją ! 

 



 

Jubiliejinė eglė „Raudonkepuraitės“ kieme 

     Įstaigos tradicijų  kieme stovi eglė, kurią 

prieš 20 metų mokytoja Kristina Jurjonienė 

atvežė iš savo privataus miško ir pasodino. 

Šiuo metu eglė jau peraugusi darželio pastatą 

ir savo aukščiu prilygsta mieste  puošiamai 

eglei. Idėjos autorė pavaduotoja Zenutė,  dar 

2021 m. pradžioje, planuojant artėjančio ju-

biliejaus renginius, subūrė kūrybinę grupę 

(Margarita Dambrauskaitė, Saida Šaloninaitė - Miknevičienė, Diana 

Valančienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos). Jos, tikėdamos 

įtraukti respublikos ikimokyklines įstaigas, parengė nuostatus ir 

pakvietė Lietuvos ikimokyklines įstaigas prisijungti prie projekto 

„Papuošk Raudonkepuraitei kepuraitę“. Tikslas: kad apie įstaigą, jos 

jubiliejų sužinotų visa Lietuva, kad išlakioji tradicijų kiemo eglė 

spindėtų ne tik lemputėmis, bet ir galybe vaikų ir mokytojų rankomis 

puoštomis kepuraitėmis. Neturime statistikos, kiek įstaigų apie tai 

sužinojo, bet galime džiaugtis, kad į mūsų kvietimą atsiliepė 33 

respublikos ikimokyklinės įstaigos (mes tikėjomės apie 20), 87 

mokytojai. O mūsų eglė puikuojasi 197 papuoštomis kepuraitėmis, 

kurios atkeliavo iš: Vilniaus, Kauno, Nidos, Radviliškio, Visagino, 

Biržų, Plungės, Prienų, Raseinių, Kaišiadorių, Kėdainių, 

Raudondvario, Skuodo, Švėkšnos, Usėnų pagrindinės mokyklos ir 

žinoma Šilutės miesto darželių. Aktyviausi buvo Radviliškio 

„Eglutės“, Šilutės „Pušelės“ ir be abejo Šilutės „Raudonkepuraitės“ 

darželis. AČIŪ, VISIEMS !  

 Kūrybinės grupės vadovė Zenutė Nausėdienė 

         

Įdomios smagios vaikų ir darbuotojų dienelės 

Specialistų kampelis 

      Šiais metais ,,Raudonkepuraitė” atsi-

naujino specialistų komanda: socialinė 

pedagogė Egidija, logopedė – specialioji 

pedagogė  Sandra, psichologė Veda  bei 

visuomenės sveikatos specialistė Jurgita. 

Pokyčiai mus lydi ne tik komandos kai-

toje, bet ir darbuose, aplinkoje. Tikimės 

susiburti ir naujaisiais metais siekti 

kompleksinės pagalbos teikimo vaikui , į 

tai įtraukdami  tėvus ir mokytojus. O 

svarbiausi mums išlieka vaikai – unika-

lūs, turintys ugdymosi sunkumų, vienin-

teliai, nepakartojami. Mūsų tikslas vienas 

– kad vaikai jaustųsi saugūs, laimingi, 

galėtų žaisti, ugdytis. Kviečiame drąsiai 

kreiptis pagalbos. Žinoma, burtininkai 

gyvena tik pasakose, o kasdieninėje 

veikloje tie stebuklai vyksta labai lėtai. 

Tad būkime supratingi, kantrūs vieni 

kitiems, unikaliems vaikams. Juk jeigu 

viskas būtų taip paprasta, nebūtų ir 

problemų, išmokime pasidžiaugti mažais 

pokyčiais.   

     Sveikiname visus su gražiu darželio 

jubiliejumi, džiaugiamės, dalinamės 

gerais norais, puikia nuotaika. Švenčių 

apsupty kviečiame pamąstyti, kad kartais 

maži dalykai  bei dėmesys šalia 

esantiems daro mus laimingesniais, 

išmintingesniais, brandesniais.  

Egidija Žukienė, socialinė pedagogė 

*********************************** 

Kalba vaikai: ☺,,Egidija gerai atrodo, ji 

faina” /Vakarė/; ☺”Egidija gerai dirba ir klaidų 

nedaro” /Adomas/; ☺”Kai būsiu kaime, jos 

pasiilgsiu…”Rimantas/  

Kalba vaikai: ☺☼☺ Diskutavome apie laboratoriją darželyje…  

     Klausėme, ką ten veiktų? „Galėčiau keistus dalykus daryti” /Jonas; 

☺,,Viena mergaitė kažkaip „atsikeikė“, aš neatsimenu ir nenoriu “/Matil-

da/; ☺„Svajonių darželis – savaitinis ir kad duotų kuo dažniau cepelinų“ 

/rimtai pareiškė Luka/; ☺Turėjome mažą žaisliuką grupėje, kuris prilimpa. 

Tai Jonas paaiškino: „Čia lipnutis avokadas su tuo rudu – siela  (t.y. 

kauliuku);                                                 ☺☼☺☺☼☺☺☼☺                  
       

Individuali veikla socialinio pedagogo kabinete 



 

 

Visi  mūsų 

renginiai 

su mūsų 

simboliu –

Raudon-

kepuraite…   

Folkloro festivalių istorija 

mena gražius, įspūdingus 

faktus... 

       Šilutės lopšelio – darže-

lio „ Raudonkepuraitė“ peda-

gogai turi savitas tradicijas, 

padedančias sutelkti  ne tik 

savo įstaigos bendruomenę 

bendriems renginiams, šven- 

Saida ir Vakarė 

 
Urtė B. 

 
Mūs vaikystės 

mergaite… 

tėms, konkursams, parodoms, bet sukviesti rajono bei respublikos 

ikimokyklinių įstaigų folkloro kolektyvus dalyvauti įstaigos 

organizuojamame folkloro festivalyje „Virš marių saulelė, o širdy – 

giesmelė“. 

          Festivaliai vyksta nuo 2003 metų, jie organizuojami kas du 

metai. Daugiausiai festivalių – net septyni -  įvyko Rusnėje, 

autentiškoje pamario krašto žvejo sodyboje, kur ypatinga edukacinė 

aplinka ir šviesiausia aura. Festivalių metu skambėdavo vaikų, vadovų, 

mokytojų dainuojamos liaudies dainos, sukdavosi bendri ir kolektyvų 

rateliai, liaudies žaidimai, džiaugsmingai skambėdavo treliuojami 

paukščių balsai, piemenėlių raliavimai... Festivalių dalyviai tradiciškai 

būdavo vaišinami žuviene, turėjo galimybę aplankyti muziejų, pajusti 

pamario krašto dvasią, papročius ir tradicijas. Juose dalyvaudavo 9 -12 

kolektyvų, apjungdami į būrį virš 200 žmonių. Vienas festivalis „Virš 

marių saulelė, o širdy – giesmelė“ buvo organizuotas Šilutės miesto 

muziejaus kiemelyje, į dar vieną vaikų folkloro festivalį organizatoriai 

sukvietė prie Šilutės seniūnijos. Tada mažieji šilutiškiai savo šokius ir 

dainas dovanojo gimtojo miesto  500 - tajam gimtadieniui. 

          Dešimtas - jubiliejinis, buvo kitoks nes karantino suvaržymai ne-

suteikė galimybės susiburti kolektyvams bendroms dainoms ir rate-

liams.  Tačiau organizatoriai sumanė virtualų festivalį. Jame dalyvavo 

devyni folkloro kolektyvai: iš Šilutės, Kelmės, Klaipėdos ir Joniškio.  

Festivalis įvyko kolektyvų pasirinktoje savo artimoje autentiškoje ap-

linkoje prie vandens telkinio, o filmuotą medžiagą siuntė mums, o mes 

talpinome internetinėje erdvėje, kur galėjo visi susipažinti... Kol skam-

ba lietuvių liaudies dainos iš mažųjų lūpų, kol sukasi rateliai, kol gieda 

paukštis žaliam sode, kol  pavasarį pamario sodybose suka ratą gandras 

virš gimtojo lizdo, tol mūsų tautos papročiai ir tradicijos tęsiasi...      

                                                             Valteris Matulis, muzikos mokytojas  

      Paprašykim  žvitriosios  kregždutės           

  Kad išmatuotų dangų… ir nuneštų giesmelę virš marių, 

           iš mažų dainorėlių širdelių ligi  pat  dangaus....  

 
Irena, Dovilė ir 

Jurgita  

 

 
 

Vakarė 

 

 
Irena G. ir Irena V. 

 
Evelina 

 
Urtė P. 

Dar Raudon-

kepuraitėmis 

buvo : Donė, 

Vidmantė, 

Lina, Laimu-

tė, Zenutė, 

Viktorija ir 

kt… 

 
Eglė 



 

                   Mano  dienos „ Raudonkepuraitėje“    

 Tiek daug gerų emocijų, gražių prisiminimų, susijusių su šia įstaiga, 

ugdytiniais bei kolegomis. Prieš 7 metus šiame darželyje pradėjau dirbti 

visuomenės sveikatos specialiste. Šį darželį prisimenu kaip įstaigą, 

kurioje visada buvau laukiama, mylima ir gerbiama. Vaikai ir mokytojos 

visada laukdavo ne tik mano pamokėlių, renginių, viktorinų, bet ir 

pakviesdavo puodeliui arbatos, kūrėme bendrus renginius, grupių 

projektus. Tikriausiai šio darželio mokytojos ir motyvavo mane tapti 

mokytoja, nes visada drąsindavo ir palaikydavo, džiaugdavosi mano 

veiklomis, sakė, jog būčiau gera mokytoja. Ir aš ja tapau... 

      Darželį prisimenu visiškai kitokį nei dabar. Čia viskas pasikeitę, tiek 

įstaigos vidus, išorė, tiek kolegos bei ugdytiniai. Džiaugiuosi pokyčiais ir 

  visi jie  tik į gerą. Keičiasi ugdytinių  kartos, požiūris į vaiką, ugdymosi 

metodai bei būdai. Vaikai nenustygstantys vietoje, labai žingeidūs, viskas 

įdomu, trokšta naujų potyrių ir nuotykių. Šis darželis – tai mano pasaka. 

Čia atėjau kaip „Dantukų fėja“ (kolegos mane taip praminė ), teko pabūti 

Raudonkepuraite, klounu, pelyte, nykštuku... o dabar save dalinu 

mažiesiems „lašiukams“.  Čia gera būti, veikti ir džiaugtis. 

                                                                     Evelina Sobolienė, mokytoja 

Kelionė vaikystės prisiminimų takeliu...            
          Mano septyneri vaikystės metai, prabėgę Šilutės lopšelyje – 

darželyje „Raudonkepuraitė“, pilni šiltų prisiminimų. Aš prisimenu kaip 

pirmą kartą nuėjau į darželį, tą dieną stipriai 

 verkiau, nes šalia nebuvo mamos.  Mane glaudė auklėtojos ir auklytė, 

ramino ir guodė. Aš nemokėjau tada nei gerai vaikščioti, nei kalbėti, man 

buvo tik dveji metukai.  

           Darželyje aš sutikau puikių draugų, su jais draugavau visus 

penkerius metus, po to draugystė tęsėsi pradinėse klasėse, su daugeliu  

bendrauju ligi šiolei.  

     „Paukščiukų“ grupėje buvo labai linksma bei įdomu. Kaip mes, 

mažyliai, vos ištardami žodžius, miegamajame lovelėse dainavome „Lapę 

snapę“, sekėme pasaką „Trys paršiukai“, „Katinėlis ir gaidelis“... Mes 

žaisdavome su pliušiniais meškiukais bei mašinytėmis, kurios tuo metu  

atrodė svarbesnės už viską. Kai ūgtelėjome ir buvome „ Zuikių 

mokyklėlėje“, su draugais kurdavome daug visokiausių žaidimų, jie 

mums buvo įdomūs ir linksmi.  

         Darželyje užsiimdavau ne tik žaidimais. Priešmokyklinėje grupėje 

užėmiau labai svarbias „Tvarkiuko“ pareigas, buvau klubo prezidentas. 

Taip pat buvau tikras dainorėlis, kuriam teko su dar  septyniais savo gru-

pės draugais dalyvauti muzikiniame projekte „Dainų dainelė“ Šilutėje, 

Kretingoje ir Vilniuje. Tai buvo nuostabi pergalė, kuria labai džiaugėmės.  

Darželyje mes buvome mokomi pagarbos, sąžiningumo, dorovės bei kitų 

įvairiausių gyvenimiškų dalykų, o šių dalykų mus mokė ne kas kitas, o 

nuostabiosios „Raudonkepuraitės“ auklėtojos. Tariu didelį ačiū Jums, 

mielosios auklėtojos, už Jūsų įdėtas pastangas bei gyvenimiškas pamokas, 

kurios praverčia kiekvieną dieną žengiant gyvenimo pakopomis! Aš vis 

dar jaučiu tą rūpestį, šilumą ir meilę, kurią gavau iš Jūsų. Darželiui linkiu 

gyvuoti dar ilgai ilgai...                   

                                                                Buvęs auklėtinis Dominykas Šlečkus 

,,Zuikių” grupės projektas 

     ,,Raudonkepuraitėje” kiekviena grupė 

kasmet kuria ir vykdo savo grupės projektą. 

Darželyje projektas – kaip 

ugdymo(si) metodas. Kiekviena grupės 

bendruomenė su mokytojos pagalba pasirenka 

tai, kas įdomu ar aktualu grupei. Svarbiausia – 

į šį procesą yra įtraukiami ne tik vaikai, bet ir 

jų tėveliai. ,,Zuikių” grupės priešmokyklinukai, 

jų tėveliai ir mokytojos šiais mokslo metais 

parengė  projektą “ Šviesioji zuikių 

akademija”, kurio tikslas – tobulinti vaikų 

priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę per 

kūrybišką ugdymosi aplinką, stiprinant grupės 

bendruomenės bendradarbiavimą, komandinį 

ryšį.  

      Buvo aptarta, kokias edukacines priemones 

gamins vaikai su tėveliais namie. Priemonės 

turėjo atitikti vaikų individualius mokymosi 

gebėjimus. Po to vaikai pristatė savo atneštas 

priemones grupės draugams ir mokytojoms: 

pasakojo, kokių priemonių, medžiagų reikėjo 

jai pagaminti, kaip gamino, ko moko ši 

priemonė ir kaip ja naudotis, kas padėjo ir pan. 

Tėveliai namuose, o mokytojos darželyje 

fiksavo visą procesą fotografuodami, 

filmuodami. Projektas pasiekė tikslą – 

sudalyvavo visi vaikai su tėveliais! 

      Gautais puikiais grupės projekto rezultatais, 

gerąja patirtimi pasidalinta ir Šilutės rajono 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinia-

me būrelyje gruodžio 8 d.                  

                                     Indrė Sprainė, mokytoja  

 
               ,,Zuikių” projektiniai darbai 

 

S VE I K A T I A D A… V A  L I O ! 



 

Jubiliejinių 2021 metų pasiekimai ir padėkos; Ilgiausių metų, miela  

,,Raudonkepuraite” !!! 

       už respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto  

,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2021” oragnizavimą įstaigoje, 

Lietuvos mažųjų  žaidynių globėjos Dianos Nusėdienės, LTOK 

prezidentės Dainos Gudzinavičiūtės; 

     už pastangas ir prisidėjimą įgyvendinant projekto 

,,Sveikatiada” 2020-2021 mokslo metų veiklas ugdymo 

įstaigoje, projekto vadovė Lauros Blaževičiūtės; 

      už puikų dalyvavimą ,,Sveikatiados konkurse ,,Šokio 

virusas”, projekto vadovė Laura Blaževičiūtė; 

      už puikų dalyvavimą  ,,Sveikatiados konkurse ,,Pietų 

kovos”, projekto vadovė Laura Blaževičiūtė; 

      už  dalyvavimą  respublikiniame ikimokyklinio ir 

preišmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje 

,,Pilys mena Lietuvos didybę”, Joniškio lopšelio-darželio 

,,Saulutė” direktorės Linos Balčiūnienės; 

      už dalyvavimą respublikinio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų 

parodoje ,,Linksmieji seniai besmegeniai”, Tytuvėnų lopšelio-

darželio direktorės Daivos Žilinskienės; 

      už organizavimą tradicinį republikinį ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų folkloro kolektyvų festi-

valį  ,,Virš marių širdelė, o širdy – giesmelė”, Šilutės lopšelio-

darželio direktorės pavaduotojos ugdymui, laikinai ėjusios 

direktorės pareigas Zenutės Nausėdienės; 

     už Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimo organiza-

vimą bendruomenėje. Džiaugiamės, kad perduodate žinią 

jaunai kartai, apie pakantumą ir toleranciją, tarptautinės 

komisijos vykdomasis direktorius Rolandas Račinskas;  

     už aktyvų dalyvavimą 2021 metų sausio 13 d. visoje Lie-

tuvoje vykusioje pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes 

liudija”, skirtoje prisiminti ir paminėti istorinės mūsų Tautos 

pergalės prieš agresorių 30-ąsias metines, kurias organizavo 

tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, tarptautinės komisijos 

vykdomasis direktorius Rolandas Račinskas;  

       už prisidėjimą, kuriant eglučių alėją prie  H. Šojaus 

dvaro. Jūsų dėka mūsų mieste atgimė grožis ir pasaka, Šilutės 

muziejaus direktorės Indrės Skablauskaitės;  

    Dėkojame mokytojams, už iniciatyvumą, kūrybišku-

mą bei sudarytą galimybę vaikų raiškai bei saviraiškai ir 

per 2021 metus dalyvavusiems 2 tarptautiniuose, 84 

respublikos, 16 rajono renginiuose…   

 

,,Smalsučių” grupės vaikai ir mokytoja 

Ramunė dovanoja gimtadienio tortą…  

Mano džaiugsmas ir linkėjimai 

        2016-aisiais metais savo pirmuosius žingsnius, 

Raudonkepuraitėje“, žengiau ne tik kaip, tuo metu, 

lopšelinuko Luko mama, bet ir kaip mokytoja. Tų 

metų rugsėjį tapau ikimokyklinio ugdymo mokyto - 

ja, kuri iki šiol sparnus augina „Paukščiukų“ grupėj. 

Po šia didele „Raudonkepuraitės“ kepure iš karto 

jautėmės kaip  namuose. Taip pat labai džiaugiuosi 

ir didžiuojuosi galėdama būti šio kolektyvo dalimi. 

O šių metų rugsėjis man ir Lukui buvo penktasis, 

tai  mažas jubiliejus mums.  

         Tad noriu palinkėti, tegul ir toliau  juoksis ir 

dainuos šiame darželyje vaikai. Tegul meile ir 

viltim švies laimingi jų veidai. Tegul vaikiškoj 

širdy džiaugsmo niekas neužgoš. Tegul mokytojų 

sparnai juos saugos ir globos. Su gražiu jubiliejumi 

„Raudonkepuraite“!  
Luko mama Dovilė šaulytė, mokytoja 

       Dėkojame   lopšelio-darželio  

,,Raudonkepuraitė” darbuotojams ir 

linkime džiugių, prasmingų, įdomių 

ateities metų, pilnų atradimo ir patirties 

džiaugsmo, lydimų sveikatos bei 

pokyčių…        Pagarbiai  ugdytinių tėveliai 

**************************************** 

 Dėkojame, kad rašote mūsų laikraštukui, kad  

skaitote…   Laikraštis eina nuo 1993 metų. 

Redkolegija:Irena Gvildienė, Indrė Sprainė, Laura 

Zdanauskaitė  - Lazaraitienė, Zenutė Nausėdienė   



 

 

 

  

 

               

 
 
 

   

 

  

 

 

  


