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 Gerb. „Raudonkepuraitės“ bendruomene, 

      2022-ieji metai žengia paskutinius žingsnius ir kartu su mumis pasitinka 

2023-iuosius metus. Prabėgo dar vieni metai lopšelio-darželio 

„Raudonkepuraitė“ bendruomenėje, kiekviena diena buvo kitokia ir ypatinga, 

džiaugiamės ir liūdėjom, augome visi kartu.  

       Šiais metais ypatingą dėmesį skyrėme bendruomenės stiprinimui, į šį 

procesą įsijungė ne tik administracija, mokytojai, bet visi darbuotojai, tėvų 

komitetai, įstaigos taryba ir naujai susibūręs „tėvų aktyvas“. Kartu siekdami 

bendro tikslo tapome stipresni, tolerantiškesni, atviresni, o tokioje 

bendruomenėje saugesnis ir laimingesnis jaučiasi ir auga kiekvienas mūsų 

vaikas. 

        Džiaugiamės tėvelių nuveiktais darbais ir savanoryste: pasodintos 150 

eglaičių, 12 rojaus obelaičių, aktyviai vyko pavasarinė talka, Pyragų diena ir kt. 

Įstaigos tradicijos puoselėjamos tradicinių ir netradicinių švenčių, akcijų ir 

projektų pagalba. Visi jaučiamės laimingesniais galėdami susiburti kartu ir 

paminėti mūsų bendruomenei svarbias progas nevaržomi ribojimų ar karantinų. 

Norisi pasidžiaugti ir mokytojų iniciatyvumu kiekvieną dieną, dėl kiekvieno 

vaiko ir šeimos gerovės. To siekiant atnaujintas ir pradėtas įgyvendinti įstaigos 

projektas „Visi kartu – dėl mūsų vaikų“. Projekto komanda sėkmingai 

įgyvendino tarptautinį ERASMUS+ projektą „Inovatyvių erdvių kūrimas 

lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“. O kiekviena grupės bendruomenė 

rengdami ir įgyvendindami grupių projektus tampa ne tik artimesni savo grupių 

bendruomenėse, bet užtikrina visos bendruomenės veikimą komandose ir 

puikias emocijas kiekvieną dieną. Įstaigoje kasdien nuveikiama daug svarbių ir 

reikšmingų darbų, kurie ne visada yra matomi, tačiau kiekvienas yra ypatingai 

reikšmingas dėl visų mūsų gerovės. 

        Dėkodami visiems ir kiekvienam atskirai norime palinkėti sveikatos, 

ramybės, puikios nuotaikos ir svajonių išsipildymo. Dažniau nusišypsokime 

vieni kitiems. Dienos lekia, bet mes neturime skubėti su jomis. Stabtelkime, 

paimkime savo vaiką už rankos ir šiek tiek lėčiau pasimėgaukime kiekviena 

diena, dėkodami sau ir šalia esantiems už tai, kad esame čia...  

         Būk visada laiminga lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ bendruomene!  

Gera ir mums kasdien būti su Jumis... 
                                                    Pagarbiai, Vidmantė Miliauskaitė-Mencė, direktorė 

                                                         ir Aurelija Kazlauskienė, įstaigos tarybos pirmininkė 

 
56 –jo gimtadienio tortai – ,,kepė“ visų 

grupių mažieji kepėjai... 

 
  *  Mūsų darželiui linkime:  linksmo gimtadie-

nio ir kad dar ilgai gyvuotų, kad vaikų daug 

mokytųsi, kad visada norėtų aplankyti ir 

prisimintų laiką praleistą pasakoje... 

„Zuikių“ gr. vaikai 
  * Ačiū, Tau darželi, kad padedi mums augti, 
kad mokini, nors esi senas –tau 56 metai, bet čia 
įdomu leisti laiką... 

„Žirniukų“ gr. vaikai 

*Mielas darželi, linkime būti spalvotam, labai 
linksmam ir kad jame žaistų ir juoktųsi vaikai... 

  „Spalviukų“ gr. vaikai 

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

 
       Lopšelio-darželio „Raudonkepu-

raitė“ bendruomenė: 193 vaikai, 50  

darbuotojų ir 370 tėvų  - vieni kitiems 

linki – sėkmingų, sveikų, saugių, 

įdomių  2 0 2 3  metų !!!     
Mažieji „Raudonkepuraitės“ futbolistai... 

Judėk, 

sportuok, 

bėgiok, 

linksmai 

žygiuok, 

gražiai 

dainuok, 

ir augsi 

sveikas.... 

 



   

 

„Inovatyvių erdvių kūrimas „Raudonkepuraitėje“ 

                 Skaitmenizacija švietimo sistemoje aktyviausiai vykstantis pokytis, 

reikalaujantis iš švietimo įstaigos tinkamo pasiruošimo dėl įstaigos specifikos, 

ugdytinių ir bendruomenės požiūrio ir poreikio. Susibūrusi projekto komanda šios 

patirties siekė pasisemti tarptautiniu lygmeniu dalyvaujant Europos Sąjungos 

finansuojamose ERASMUS+ programose. Tai pirmas kartas kai įstaiga dalyvauja 

Švietimo mainų paramos fondo programose. 2021 m. spalio mėn. parengtas KA122 

projektas „Interaktyvių erdvių kūrimas lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ 

(projekto vykdymo laikas 2022 02 01-2022 07 31) ir metams baigiantis buvo 

patvirtintas dotacijos gavimas. Komandą sudarė Vidmantė Miliauskaitė-Mencė, 

direktorė, Evelina Sobolienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir Indrė Sprainė, 

Sigita Balčytienė, Laura Zdanauskaitė-Lazaraitienė, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos. Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama įgyti naujų kompetencijų 

inovatyvių erdvių kūrimui, įtraukiąjam ugdymui, ugdymo proceso tobulinimui, 

atnaujintų ugdymosi programų diegimui, siekiant užtikrinti pilnavertį ugdymą(si) 

vaikui. Projekto komanda planavo patirties semtis Skandinavijos šalyse, nes jų 

švietimo sistema artimesnė Lietuvos švietimo sistemai, tačiau partneriais tapo Italijos 

šalis. Įvyko du mobilumo vizitai: į Italiją "New service societa coperativa sociale" 

(2022 04 25-05 02)   ir į Siciliją "Fab Lab Palermo" (2022 05 22-28). Projekto 

komandos nariai lankėsi įvairiose mokyklose, dalyvavo pamokose, susipažino su 

sėkmingu informacinių kompiuterinių technologijų panaudojimo galimybėmis 

pamokose, įvairaus amžiaus vaikų grupėms. Projekto komandos nariai teigia, kad 

visų vizitų metu išmoko, kaip organizuoti nuotolinius užsiėmimus ir išlaikyti vaikų 

dėmesį jų metu, patobulino skaitmenines kompetencijas: sužinojo daugiau apie 

skaitmeninį turinį ir įrenginius (interaktyvūs žaidimai, išmaniosios lentos/ekranai, 

įvairios programėlės, planšetės, kompiuteriai, fotoaparatai ir kt.), jų naudojimą bei 

naudą pamokų/veiklų metu. Susipažinimas su naujomis technologijomis, mokymo 

būdais, darbo stebėjimas suteikė gebėjimų pritaikyti naujai įgytas kompetencijas savo 

darbe, kuriant naujas interaktyvias erdves darželyje. Įgyvendintas projektas 

naudingas visai įstaigos bendruomenei, nes atsižvelgiant į įstaigos bendruomenės 

poreikius bei švietimo sistemos iššūkius, įgyta patirtis padėjo apsispręsti dėl 

planavimo ir veiksmų (priemonių): 

 inovatyvių erdvių kūrimui; * hibridinio ir nuotolinio ugdymo(si) galimybių 

 užtikrinimui; *atnaujintų programų įgyvendinimui; * mokytojų skaitmeninių kompe-

tencijų plėtotei; * tolimesniam bendravimui su šalimis partnerėmis; * įsitraukimui į 

tarptautinius projektus; * kiekvieno bendruomenės nario vaidmens ir įsitraukimo 

svarbos inovatyvių erdvių kūrimo procese, IKT pritaikymui ugdymo(si) procese 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

Ateities perspektyvos: projekto komanda parsivežė bendradarbiavimo 

ateityje idėjų, ryšių  su ugdymo įstaigomis, mokytojais; projekte dalyvavusių 

mokytojų patirtis ir įspūdžiai motyvuos visus pedagogus įsitraukti į tarptautinių 

projektų rengimą, siekiant tobulinti kompetencijas kitokiu būdu; patirtis rengiant ir 

įgyvendinant tarptautinį projektą, įsitraukimas į ERASMUS+ bendruomenę, suteikia 

galimybę lėšų pritraukimui įgyvendinant Švietimo mainų paramos fondo 

finansuojamus projektus. Tai suteikia galimybių lopšeliui - darželiui tapti švietimo 

įstaiga, gebančia užtikrinti kiekvieno vaiko sėkmingą ir kokybišką ugdymą(si). 

 

 
 

   Gera augt kartu su dainele... 

        2022 metų, spalio 14 dieną mūsų 

įstaigoje vyko respublikinis meninės 

raiškos „Augu aš su dainele“ festivalis, 

sujungęs10 ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų,  92 dainorėlius ir jų muzikos 

mokytojus.  Skambant nuotaikingai 

muzikai festivalio svečiai ir dalyviai 

rinkosi į muzikos salę.    Renginio ve-

dantieji -mokytojai: Dovilė (nata DO)  

ir Irena (nata RE) ir Valteris (Smuiko 

raktas), džiaugėsi, kiek daug vaikų, 

skambančiais paukštelių balsais,  atvy-

ko. Kolektyvai dainavo bendras daine-

les „Augu aš su dainele“ ir „Aš pasė-

jau linelius“ bei po vieną  savo pasirin-

ktą muzikinį kūrinėlį.           

      Festivalio pabaigoje Smuiko raktas 

pakvietė visų kolektyvų muzikos mo-

kytojas padainuoti bendrą dainą. Gra-

žiais suaugusiųjų balsais nuvilnijo vai-

kiška daina apie gelsvą klevo lapą, vai-

kai negailėjo mokytojoms šiltų katu-

čių, nes jos pabudino melodiją apie 

gražų dainuojantį rudenį... 

       Renginio pabaigoje įteiktos  padė-

kos kolektyvams ir vadovams, už vai-

kų paruošimą ir dalyvavimą, o daino-

rėliai pavaišinti saldžiomis dovano-

mis. 

       Užbaigiant festivalį, organizatoriai 

ir mokytojos diskutavo, kad šis rengi-

nys nebūtų pirmas ir paskutinis, kad tai 

būtų tęstinis projektas, kuris suteikia 

ugdytiniams ne tik džiugių emocijų 

bendravimui, bet ir meninės raiškos 

galimybių plėtotės, mokytojų patirties 

sklaidos, skatina kultūrinių, edukacinių 

bei emocinių kompetencijų tobulinimą.  

Gera augt su dainele.... 
                    Projekto vadovai:  V. Matulis,  

                              I. Gvildienė, D. Šaulytė 
z      

     
Projekto komanda: 

V. Miliauskaitė- Mencė, 

S. Balčytienė,  

 E. Sobolienė, I. Sprainė, 

L. Zdanauskaitė-

Lazaraitienė  

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.new_service_soc_coop_sociale.c0875f2393cdac32b0eb45d1106ad71e.html#contact-anchor
https://fablabpalermo.org/


 

                   Didžiausia ir saldžiausia svajonė                             
           Šiltas ir pagarbus žodis, ištiesta ranka leidžiantys suvokti, 

jog tu esi ne vienas ir gali gauti pagalbą, tai didžiausia dovana, 

kokios gali sulaukti, kai ištinka bėda, užklumpa liga. 

Gerumas, kuriuo dalijasi žmonės, nematoma gija sujungia 

sveikus ir sergančius. Geri darbai, įgavę prasmę, turi kartotis, 

tęstis. 

         Todėl 2022 metų lapkričio 4 dieną nuo ryto sporto salėje 

skambėjo muzika, šurmuliavo darbuotojai ir vaikai. Visa Šilutės 

lopšelio-darželio bendruomenė, kaip ir pernai metais, vėl buvo 

pakviesta dalyvauti pyragų dienos mugėje. Susitelkėme 

bendram tikslui įgyvendinti, padėti  keletui ar bent vienam 

ligoniukui ir jo šeimai, kuriems labai reikia ne tik gero ir šilto 

žodžio, bet ir finansinės pagalbos. Renginio vedančioji 

mokytoja Irena (Tortas) pasveikino visus ir pakvietė  pažaisti  

muzikinį ratelį - žaidimą „Pyragėlis“. Vaikai nuotaikingai 

nusiteikę prekiavo, pirko, ragavo ir skanavo saldumynus. Mugės 

pabaigoje į paruoštą taupyklę buvo sudėtos uždirbtos lėšos, 

kurios panaudotos kilniam tikslui. Jos buvo perduotos mūsų 

mieste gyvenančiam berniukui, besigydančiam onkologinę ligą. 

Pyragų parduota už beveik 500  eurų. 

           Dėkojame įstaigos tarybos pirmininkei Aurelijai 

Kazlauskienei, už bendradarbiavimą, sutelkiant grupių tėvų 

komitetus bendrai veiklai. Pagalbos jausmas mūsų įstaigoje 

ugdomas nuo mažų dienų. Visi mes turime svajonių, vienokių ar 

kitokių, didesnių ar mažesnių.  Manau, kad pati didžiausia ir 

saldžiausia svajonė, kad nesirgtų vaikai. O gerumo irgi niekada 

nebūna per daug.... 
Akcijos sumanytoja, Irena Gvildienė  

Užsimezgusi  draugystė  su Futboliuku 

Nuo šių mokslo metų mūsų darželio „Obuoliukų“ ir 

„Pelėdžiukų“ grupių vaikai ir mokytojos rimtai 

susidomėjo Futboliuku, kadangi mūsų darželis prisijungė 

prie projekto „Futboliukas“, kurį organizuoja Lietuvos 

futbolo asociacija ir Lietuvos futbolo federacija - tai yra 

futbolo žaidimo populiarinimas, žaidžiant lauke ir 

uždarose patalpose jau ikimokykliniame amžiuje, siekiant 

ugdyti vaikų fizinius gebėjimus, skatinti pažinti futbolą 

per kūrybinę pusę. 

Spalio mėnesį gavome ne tik dovanų – dvejus 

vartus, 6 kamuolių, 4 bokštelius, knygelių, atšvaitų,   bet ir 

pirmąsias užduotis, kurias sėkmingai atlikome: 

susipažinome ir susikūrėme futboliuko taisykles ir 

logotipą, mokėmės kaip žaisti.  

Lapkričio mėnesį reikėjo susirasti ir pasikviesti į 

svečius futbolo atstovą. Dėkojame „Zuikių“ grupės 

mokytojai Indrei ir jų futbolo žaidėjui  E. Ablikovui, kurių 

dėka trys darželio grupės pamatė tikrą jaunų futbolo 

žaidėjų, vadovaujamą trenerio Rimo Čeliausko treniruotę,  

kartu visi draugiškai spardėme kamuolį tikroje futbolo 

aikštelėje.     

Laimingi, pilni įspūdžių sugrįžome į darželį. Kitą 

rytą „Obuoliukų“ ir  „Pelėdžiukų“ mažieji futbolo žaidėjai 

susitiko sporto salėje, parodėme vieni kitiems ką išmoko-

me ir kartu sužaidėme draugiškas rungtynes. Tai dar viena 

smagi įvykdyta užduotis, kurių įvairiausių ir ne po vieną 

gauname kiekvieną mėnesį. Užduotimis pasidaliname mo-

kytojų platformoje ir džiaugiamės matydami, kad prisijun-

gia ir kitos grupės, o akimirkas iš mūsų veiklų galima 

matyti prisijungus prie www.AsFutboliukas.lt. 

Taip pat dalyvaujame UAB  „Rasa Kids“ konkurse 

– reikėjo sukurti monstriuką, sugalvoti jam vardą ir  kokį 

sveiką įprotį jis moko.  Tėveliai matė vaikų sukurtų  

monstriukų parodėlę, o vienas iš jų iškeliavo į konkursą. 

Susitikimai su futboliuku vaikams labai patinka, 

visada  sukelia daug šiltų emocijų, skatina draugiškumą, 

bendravimą ir yra labai laukiami. Laukiame ir savanorių 

tėvelių, vyresnių broliukų, sesučių, kurie galėtų kartu su 

mumis pažaisti. 

                    „Futboliuko“ koordinatorė Laimutė Toleikienė 

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

 
Piemenėliai šaukiasi žiemos...  

Šv. Martynas - žiemos šauktuvės! 

    Šiais skubaus gyvenimo ir virtualaus pasaulio laikais, 

pamirš-tame savo tautos etninės kultūros paveldą: liaudies 

dainos, žaidimai, rateliai, pajuokavimai, pasierzinimai, 

skaičiuotės, burtai... Tokios šventės yra labai prasmingos: 

praturtina dvasinį pasaulį, sužadina pagarbą gimtojo krašto 

istorijai, tautos papročiams ir tradicijoms. 

      Lapkričio mėnuo - tamsos metas. Gamta nutyla, 

nurimsta, tarsi panyra į sapną. ,,Spalviukai” pakvietė visus 

bendruomenės narius pasigaminti žibintus,  susiburti ir paminėti 

Šv. Martyno dieną.  Grupės vaikai apsigobę piemenėlių 

apsiaustais, supažindino su piemenukų gyvenimu, priminė, kad 

senesniais laikais ta diena buvo paskutinė rudens šventė, nes 

baigdavosi ganiava ir visi žemės darbai.   

Nuo Martyno jau pradedama laukti Kalėdų. Tą dieną 

lietuvininkai bandydavo sužinoti, koks oras bus per Kalėdas, ar 

teks kęsti šaltą žiemą. Sakoma: ,,Jei Martynas su ledu, tai 

Kalėdos su bradu“, ,,Martyns ant ledo, Kalėdos ant vandenio". 

Vedžiodami ožkelę aplink beržą, šaukė ateiti žiemą.  O tada pra-

sidėjo piemenukų linksmybės: pokštai, pasierzinimai,  paukšte-

lių balsų mėgdžiojimai, mįslių minimai, rateliai.   

       Darželio kiemas švytėjo įvairiausių žibintų šviesa. Taip mes 

paminėjome Šv. Martyno dieną su šviesa ir gėriu savo širdelėse. 

       Danguj žvaigždelės jau spindi, o žemėje šviečiame mes. 
Renginio organizatorės: D. Valančienė, E. Žukienė,  

A. Sapetkienė,  V. Matulis 



 

Kalėdinis stebuklas 

      Sužinojusi, kad ,,Gabrieliaus”  rebi-

litaciniame centre,  yra gauta daug kan-

celiarinių reikmenų,skirtų vaikams, iš-

drįsau paprašyti, gal galėtų skirti mūsų 

,,Drugelių"  grupės vaikams. Pasirodo  - 

prašyti nėra gėda… 

     Stebuklas įvyko, dovanėlės pasiekė 

mus.  Dėkojame kunigui VŠĮ ,,Gabrie-

lius” direktoriui Valdui Miliauskui už 

dovanas. Vaikučiai apžiūrinėjo ir džiau-

gėsi jomis. 
Gražina Toleikienė  ,,Drugelių"gr. mokytoja 

 
„Tolerancijos pilis“  

 
Visada įdomi vaikystės pasaka.... 

 
Potyriai popietėje ,,Smalsučių 

atradimai“ 

    Aš, mama Gitana ir dukra Liepa, 

sveikindamos darželį gimtadienio pro-

ga, norime pasidžiaugti nauju šių metų 

atradimu. Teko atstovauti darželį ir 

dalyvauti kartu su mokytoja Diana 

Šilutės rajono  popietėje ,,Smalsučių 

atradimai“. Smagu buvo pristatyti lietu-

vininkų tarme  drabužius, daiktus. Liepa 

džiau-gėsi išmokusi naujų žodžių, lietu-

vininkų tarme skaičiuotę ir lopšinę. Į 

popietę išėjome pasipuošusios: kėde-

liais, kiklikais, bliūzėmis, delmonu, į 

kurį dar ir šniupdelkę įsidėjom. Delmo-

ną pasirišom  juostike, šimtarašte 

vadinama.  

    Žaidėme, stebėjome kitų pristatymus,  

daug sužinome apie savo kraštą. Tai po-

pietė, suteikusi daug žinių, naujų poty-

rių, džiugių emocijų. Ačiū,  darželiui 

,,Raudonkepuraitė”,  nes vaikai, 

augdami ir ugdydamiesi čia, daug 

sužino, patiria ir išmoksta. Gyvuok, 

,,Raudonkepuraite“, dar 100 metų! 
,,Spalviukų” grupė, Gitana Suslavičienė   

Džiaugiamės sėkmingu projektų 

įgyvendinimu įstaigoje: 

1. Tarptautinio Erasmus+ projekto 

„Inovatyvių erdvių kūrimas lopše-

lyje-darželyje „Raudonkepuraitė“; 

2. „Sveikatos želmenėlių žingsne-

liai“, respublikinis saugios ir svei-

kos gyvensenos ugdymosi;  

3. „Sveikatiada“, vaikų sveikati-

nimo projektas, gautas apdovano-

jimas; 

4. eTwining, respublikos, pilietinio 

ugdymo; 

5. „Mes rūšiuojam“, respublikinis 

tvaraus pasaulio kūrimo; 

6. „Zipio draugai“, tarptautinis 

vaikų socializacijos projektas; 

7. „Mes kartu dėl mūsų vaikų“, 

SUP vaikų ugdymosi ir pagalbos 

šeimai, įstaigos.  

Terapinės lėlių dirbtuvėlės 
    2022 m. lapkričio 29 d. socialinė pedago-

gė Egidija Žukienė, logopedė, specialioji 

pedagogė Sandra Mockienė bei mokytoja 

Laimutė Toleikienė, vykdė socialinio projek 

to ,,Visi kartu dėl mūsų vaikų“ užsiėmimą 

„Terapinės pasakos lėlių dirbtuvėlės“.   

      
        Pirmiausia specialistės kartu   pristatė 

tėvams terapinės pasakos poveikį vaiko rai-

dai. Dirbtuvėlių tikslas: specialistės, tėvai ir 

vaikai gamina lėles terapinės pasakos vai-

dinimui. Lėles pasirinkta gaminti iš kojinių, 

antrinių žaliavų, įgyvendinant gamtai drau-

gišką idėją, senas kojines paverčiant links-

mais vaikų draugais, smagiais personažais. 

Vaikų susidomėjimas veikla, emocijos paro-

dė, kad tokios veiklos yra naudingos, reika-

lingos. Iš kojinių lėlių vaikai galės tobulinti, 

sukurti įspūdingą spektaklį, ir gal ir ne 

vieną. Tikimės, kad sekančiame užsiėmime 

sulauksime aktyvesnio tėvų ir vaikų dalyva-

vimo... Juk tik visi kartu, galime daugiau dėl 

mūsų vaikų... 
   Socialinė pedagogė Egidija Žukienė 

 
       „Tvarkiuko“ klubo nariai kiek-

vieną žiemą atsakingai, rūpinasi 

„Raudonkepuraitės“ sodo gyvento-

jais - paukšteliais.  Tradicijų kie-

melio lesyklėlių alėjoje atnaujintos 

ir pastatytos 28 lesyklėlės, nuolat 

priberiama skanaus maisto. O jie 

mus visus džiugins čiulbesiu... 
Lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ 

mokytojai per 2022 metus dalyvavo 

1891 valandą mokymuose bei 

seminaruose... 

   Mūsų ugdytiniai, parengti moky-

tojų, 2022 m. dalyvavo: 16 kartų 

tarptautiniuose, 75  – respublikos, 

23 kartus - rajono, renginiuose...  

     Dėkojame visiems, kad prisidėjo, kad šis 

laikraštis aplankytų mūsų bendruomenės 

narius.             
      Pagarbiai: I.Gvildienė, Z. Nausėdienė, I. Sprainė, 

                                  L.Zdanauskaitė –Lazaraitienė  



 

  

 

  

                                                                       

 

 

 

 


