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Balandžio 18d.- pirmadienis   

 

9.00 Menų savaitės atidarymas 
Dalyvauja ,,Giliukų”,  ,,Lašiukų” ,  ,,Bitučių” 

,,Skruzdėliukų” gr. vaikai. 

 

9.00 -9.45 Svečiuose sferinis kinas- 

 ,,Užburtasis rifas”- 

,,Žirniukų” , ,,Spalviukų” gr. 

 

 9.45-10.30 ,,Bildukų” , ,,Pabiručių”gr. 

 

10.35-11.15 Sferinis kinas ,,Medžių 

paslaptys” - ,,Lašiukų” ,  ,,Giliukų” gr. 

11.15-12.00,,Bitučių” , ,,Skruzdėliukų” gr. 

 

16.45,,Bitučių’’gr. vaikai kviečia 

bendruomenę į spektaklį ,,Supermarketas” 

V.Urniežienė, D.Volkovaitė. 

 

Balandžio 19d. - antradienis   

     

MUZIKOS IR  SPALVŲ GAMA  

 
Svečiuose Latvijos ikimokyklinių įstaigų 

muzikos asociacijos pedagogai.  

 

9.15 L.-d. ,,Puriena“ vaikų spektaklis- 

,,Stebuklingas pyragas“ 

 D.Volkovaitė, R.Bočkienė. 
Žiūrovai: ,,Pingvinukų” ,  ,,Bildukų”gr. 

11.15 Muzikinė viktorina ,,Muzikos garsų 

paslaptys“-,,Giliukų“ ir ,,Lašiukų“ gr.   

P.Kinčinienė, S. Šiuipienė, R.Bočkienė. 
Žiūrovai: ,,Skruzdėliukų“ gr. 

 

14.00  Edukacinė veikla P. Domšaičio 

galerijoje - ,,Ženk į paveikslą‘‘ (spalvų 

maišymas, suktukų darymas  su 

grafoprojektoriumi) ,,Bitučių“ gr. 

 G.Kontrimienė, V.Urniežienė. 

 

17.00,,Skleidžias medžių pumpurai“ - 

,,Lašiukų“ gr. kūrybinė vaikų - tėvų veikla. 

S.Šiuipienė (muzikos salė). 

 

Balandžio 20d. - trečiadienis 

          

TEATRO   DIENA  

 

9.30 ,,Raudona uoga’’-vaidina  

,,Pabiručių’’gr. G.Karaliūtė. 

 ,,Varlynas’’ - vaidina ,,Lašiukų’’ gr. 

D.Reizgienė. 

,,Knarkalas’’-vaidina ,,Skruzdėliukų’’gr. 

D.Birbilienė. 

 

15.15 ,,Katino Murklio pasakos” 

,,Giliukų “ gr.vaikų inscenizacijos. 

I.Šimkienė. 

,,Labai alkanas vikšrelis’’pagal. Eric Carle. 

vaidina ,,Spalviukų” gr. vaikai. 

S.Momkienė. 

 

Spektaklius režisavo- Dagna Volkovaitė. 

 

 

Balandžio 21d. - ketvirtadienis 

DAILĖS IR MUZIKOS ŠALYJE 

 

9.20 ,,Laiškai darželiui‘‘- ,,Skruzdėliukų‘‘ ir 

,,Bitučių‘‘ gr. vaikų kūrybinė veikla (muzikos 

salė)G.Kontrimienė, D.Reizgienė, D.Birbilienė. 
Dalyvauja miesto neformaliojo ugdymo pedagogai. 

 

9.30 ,,Aš kuriu pasaką“ - 

,,Pabiručių“ ir ,,Spalviukų“ gr. vaikų kūrybinė 

veikla. E.Ercienė, J.Skrodenienė (sporto salė). 

 

10.30,,Parko medžiai akvarelės fone‘‘- 

,,Giliukų“ gr. ir l.-d. ,,Versmė“ vaikų kūrybinė 

veikla darželio kieme. I.Šimkienė. 

____________________________________ 

 

15.00 Vydūno gimnazijos moksleivių 

koncertas. 
Žiūrovai: ,,Skruzdėliukų“, ,, Bitučių“, ,,Giliukų“ 

,,Lašiukų“ gr. 

 

17.00 Lopšelio-darželio ,,Puriena‘‘ vaikų - 

tėvų koncertas bendruomenei - 

 ,,Pavasario balsai“.   R.Bočkienė. 

 

 

Balandžio 22 – penktadienis 

 

MENŲ SAVAITĖS UŽDARYMAS 

    

10.00 Lėlių spektaklis vaikams - ,,Alesiutė“, 

vaidina  ,,LiNo LėLėS“, režisierius L.Zubė. 

 

11.00 Menų savaitės uždarymas. 

Prizai, siurprizai, apdovanojimai. 

10.15 Muzikinė pramoga ,,Kai atgyja žaislai“- 

,,Spalviukų“ ir ,,Pabiručių‘‘gr.  

G.Karaliūtė, S.Momkienė , R.Bočkienė. 

      

 

   

     

     

Žiūrovai ,,Obuoliukų“ ir ,,Žirniukų“ gr.vaikai.   
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