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,, MENŲ SAVAITĖ’’
2019m. balandžio 8 -12d.

16.30 ,,Sukasi laiko ratas“ ,,Pabiručių“ gr.
teatrinės improvizacijos. D. Volkovaitė, D.
Reizgienė.
16.45 Kūrybinė ,,Bitučių“ gr. vaikų - tėvų veikla
,,Skrybėlėtas pavasaris“. V. Urniežienė.

Balandžio 8d.- pirmadienis

Balandžio 10d. – trečiadienis
TEATRO DIENA

Edukacija ,, Piešimas ant stiklo –vėjo varpelių
gamyba:
9.00 ,, Giliukų” ir ,,Bildukų” gr.
10.00 ,, Žirniukų” ir ,,Spalviukų” gr.
11.00 ,, Lašiukų” ir ,,Žiogelių” gr.

9.00 ,,Pasakų skrynaitę pravėrus” – grupėse
auklėtojos ir tėvai seka pasakas mūsų
mažiesiems...

10.30 Menų savaitės atidarymas. Darželio
vidiniame kiemelyje žaisime ir šventinę nuotaiką
kursime su linksmuoliu Burbulu.
Dalyvauja visi: dideli ir maži.
11.30 Vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų
parodos ,, Spalvoti vitražai” atidarymas.
15.00 Koncertas ,, Gitarų skambesy” svečiuose
J. Kačinsko m-klos moksleiviai, mokytojai.
Dalyvauja ,,Obuoliukų“ ,,Boružėlių ”, ,,Aitvarėlių”
,,Pelėdžiukų“ gr.

9.30 Šešėlių teatro vaidinimai:,,Nepatenkinta
boružėlė”–vaidina ,,Boružėlių’’gr. R. Juodikaitytė.
,,Autobusiukas, kuris bijojo tamsos “ ,,Aitvarėlių“ gr. J. Skrodenienė.
10.30 Vaikų vaidinimai: ,,Zuikis puikis” ,,Lašiukų” gr. S. Šiuipienė.
,,Kaip ožiukas mokėjo skaičiuoti iki 10” ,,Pelėdžiukų“ gr. I.Mumgaudienė.
,,Nuotykis bare” - ,,Obuoliukų” gr. vaikų
improvizacija. A. Samčuk.
Spektaklius režisavo- Dagna Volkovaitė.

Balandžio 9d. - antradienis
DAILĖS DIENA

10.00 ,,Oliziukų pasakėlės” - ,, Žirniukų” ir
,,Spalviukų” gr. vaikai svečiuojasi vieni pas kitus,
kuria, improvizuoja. E. Visockienė, S.Momkienė.

Edukacinė programa BRICK4KIDZ
,,Konstruojame spalvų mašiną“
8.45 ,,Skruzdėliukų“ gr.
9.45 ,,Pabiručių“ gr.
10.45 ,,Pelėdžiukų“ gr.

11.00 Vydūno m-klos moksleivių muzikinės
improvizacijos ,,Kartu mums daug smagiau”
Dalyvauja ,,Zuikučių”, ,,Žvirbliukų”, ,,Bitučių”
,,Žiogelių”, ,,Lašiukų” gr.

10.00 ,,Pavasario taku, spalvas surinkti aš
skubu“ kūrybinė laboratorija darželio koridorių
erdvėse. Dalyviai – visa bendruomenė. Kuriame
ilgiausią piešinį.

16.30 Vaikų improvizacijos ,,Gaidelis ir pupa” ,,Giliukų” gr. I.Šimkienė.
,,Jūra ir žuvys” - ,,Žiogelių” gr.- I. Mumgaudienė.

Balandžio 11d. – ketvirtadienis
MUZIKOS DIENA
9.30 Muzikinė pramoga ,, Boružės varpelis“ ,,
Lašiukų“ ir ,,Giliukų“ gr.
10.30 Muzikinė pramoga ,, Pavasaris
pievelėje‘‘- ,,Bitučių“, ,,Žiogelių“ gr.
11.00 Muzikos instrumentų dirbtuvės
,,Skambantys daiktai“. Dalyvauja ,,Obuoliukų“
,,Boružėlių“ ,,Aitvarėlių“ gr.
15.00 ,,Muzikos garsų pasaulis“ svečiuose J.
Kačinsko muzikos m-klos moksleiviai. Dalyvauja
,,Skruzdėliukų“, ,,Pabiručių“ ,,Pelėdžiukų“ gr.
17.00 ,,Vakaras su muzika“ muzikuojančių vaikų
- tėvų koncertas bendruomenei.
R. Bočkienė.
Balandžio 12d. – penktadienis
9.30 ,, Smagiausių dainelių koncertą”
vyresniųjų gr. vaikams dovanoja Trijonio grupė iš
Šiaulių.
10.30 Linksmoji diskoteka mažiesiems su
Drambliuku. D. Sirtautienė, S. NeniškytėBelkinienė.
11.00 ,,Menų savaitės” uždarymas.
Prizai ir siurprizai.

,,Menų savaitės“ organizatoriai:
Dagna Volkovaitė – neformaliojo
ugdymo mokytoja;
Regina Bočkienė – meninio ugdymo
mokytoja;
Donata Sirtautienė –neformaliojo
ugdymo mokytoja;
Raimonda Pažėrienė – direktoriaus
pavaduotoja ugdymui.

Klaipėda, Naikupės g.27
puriena.klaipeda@gmail.com
Tel.(8-46)34 62 58
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