
Vaikų ir tėvų atsiliepimai, atliktos užduotėlės, linkėjimai 
 
 
 
 

2020/03/27 
Laba diena, 
labai laukiame kiškio laiškų ir užduočių ir tų trumpų dainelių, kurias dainuodavote. 
Siunčiame linkėjimus! Suvožtinukus pasidarėme, vietoj džiovintų bananų panaudojome 
abrikosus :) 

Sveikatos, stiprybės ir geros nuotaikos! 
 

p.s. laikomės ritmo, Domas kontroliuoja, kad nenuklystume nuo 
valandų :) (tik vietoj miegelio būna lauke kol gražus oras, sakė jis taip 
pailsi :))). 

Vida, Domo mama  

------------ 

2020/03/27 

 
 
                                                                                                                                                     
 

„Aš tavęs pasiilgau. Aš noriu, kad tu atvažiuotum į mūsų namus (jeigu 
žino). 
Linkiu sėkmės. (jinai turi vaikų!?) Tai kad vaikai mėgtų valgyt.“ 
 
Ainius 

 

 

--------------- 

 

2020/04/01 

     
 

 
Sveiki,  
labai dėkojame už laiškus ir užduotėles, Teodoras su nekantrumu 
jų laukia, noriai dainuoja, piešia, daro darbelius. Ačiū už ryšį su 
kiekvienu vaiku, jie jaučiasi ypatingi :) 
 
Šilčiausi linkėjimai,  
Teodoro mama Karolina 
 
 
 

 
 

 



 
2020/03/29 

Laba diena, 
Auryte nupiešė pelėdą ir Jus su ilgais plaukais :) 
Gero sekmadienio 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------------- 

2020/03/31 
Laba diena, 
 
Norime padėkoti už užduotėles ir galimybę trumpam pajusti tą 

tikrąjį darželio gyvenimą  
 
Kadangi šiuo metu, leidžiant oro sąlygoms, stengiamės kuo 
daugiau laiko praleisti sodyboje vienkiemyje, užduotėlės itin "į 
temą" - miškas čia pat, kasdien matomos stirnos, gervės bei 
gandrai, prieš saulę besišildantys driežiukai, o vakare - netgi 
išgirsta pelėda.  
Siunčiame vaikų nuveiktus darbelius ir iki pasimatymo! 

   
 
Igno ir Roko tėveliai  
 

----------------- 

 
 
 
 
 
 



 
2020/04/01 

Sveiki, 
Kadangi šiandien šalta, ir neinam į lauką,  
tai ėmėmės namelio ir, galvoju, taip įsijautėm, 
 kad vos nepabaigėm iki galo.  
Siunčiu nuotraukėlę, kas gavosi.  
 
 
 
 
 
Arrio mama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------- 

 
2020/04/02 

Sveiki, 
 
Siunčiu Povilo piešinį, “Pasaka 
apie šaknų žmogučius” 
 
Mama Rūta 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------- 

 
 
 



 
2020/03/27 

Karantinas puiku laikas pamiklinti pirštukus  tiek 
mamytei, tiek dukrytei.  

Kas stato, o kas griauna   (Šarkelė apipešiotomis 

plunksnomis, katinėlis apspardytas, avelė vilnom padraskytom, 

kitiems labiau pasiseke...  
Vakar sėjom ridikus, ot linksmybės šiltnamyje! 
Kai sudygs atsiųsim foto, o dar geriau butų susėsti prie 
stalo ir pasivaišinti su visa grupe ar darželiu! Labai tikiuosi, 
kad greitai viskas baigsis! 
 Salomėja labai labai labai pasiilgo savo grupiokų (5gr) ir 

siunčia jiems linkėjimus  
 

 
---------------- 

 
2020/03/24 

Labai ačiū už įvadą ir už užduotį gamtoje! Jos dar neišbandėm, dar ateičiai 

atidedam, bet sekmadieninio pasivaikščiojimo metu susipažinom su trim naujais augalais: 

plautė, vištapienė ir rūtenis. Besimokant šiuos pavadinimus vaikams labiausiai kilo 

klausimas: "kodėl tuos augalus taip pavadino?" juk į vištą nepanaši ta gėlė ;) 

Smagių tyrinėjimų ir atradimų Jums! 

 

Pagarbiai 

Asta, Liepos mama 

------------------ 

 

2020/03/30 
Ačiū už puikias užduotėles. 
Vilma (Paulinos mama) 
 

------------ 

 

2020/03/31 
Laba diena! Tikimės visi esate saugūs ir ramūs šeimos 
rate :) 
Siunčiame kiškeliui pelėdą, tegul džiugina ir linksmina 
kiškelį, kuris labai ilgisi vaikų. 
 
Gabrieliaus mama 
 
 
 



 
---------- 

 

2020/04/02 
Ačiū už labai smagų pirštų žaidimą! Atliekame užduotėles, renkame lobius, rastus lauke, 
miške! 
 
Smagių atradimų ir buvimo kartu! 
Linkėjimai nuo Emilio! 
Agnė 
 

--------------- 

2020/04/02 
Sveiki, 
Labai ačiū už atsiųstas mintis, stengiamės leisti kuo daugiau laiko gryname ore, miške ir 
kūrybiškai praleisti laiką su vaikais. Vakar skaitėme atsiųstą pasaką miške:)  
 

      
 
Siunčiame Kristupo gėlių pievą ir jau parskridusius 5 paukščius belaukiant Velykų:)) 
 
Karolina 

-------------- 

2020/04/03 
 

Laba diena, 
ačiū už nuotolinio ugdymo medžiagą, kasdien su 
Mažvydu ir mažuoju broliu atliekame užduotėles, 
vaikams labai patinka :) Mažvydas jau ilgisi darželio, 
vaikų ir auklėtojų! 
 
 
Sveiki ir gražūs linkėjimai visiems! 

 
Žymantė 



--------------- 

2020/04/06 
     Sveiki, 
 
     Naglis siunčia linkėjimus     

auklėtojoms  
     Piešiam margučius 
 
     Naglio mama 

 

 

 

----------------- 

 

2020/04/08 
Linkėjimai nuo Adelės Zubenaitės!  
Ačiū už užduotėles laiškeliuose 
Adelės mama 
 

------------------- 

2020/04/10 
 

  
Mūsų šeima sveikina visas Šaltinėlio auklėtojas su pavasario švente ir nuoširdus AČIŪ už 

idėjas kaip kartu pasiruošti 
šventei. Darėme gal ne tokius 
pačius darbelius, mat 
nebuvome pasiruošę vilnos, 
bet išsisukome su siūlais, 
kiškelį pasigaminome iš 
nenaudotų kojinių ir 
ryžių.  Trumpai sakant,  smagu 
buvo kurti! Na, o nuotraukoje 
matosi mūsų darbai. 

Ramių, jaukių ir svarbiausia 
sveikų šv. Velykų visam 
kolektyvui, o ypač 4 gr. 
auklėtojoms ir šeimininkutei. 
Labai pasiilgome visų. 

 
 
 
 
Paulius, Jurgita ir Robertas Vitkauskai 



 
 

------------ 

2020/04/10 
Sveiki visi, 
visų pirma, nuoširdi padėka darželio kolektyvui už jaučiamą rūpestį mūsų mažaisiais 
žmogučiais.  
O taip pat norime pasveikinti visus, kas ryšyje čia, su gražia artėjančia švente ir siunčiame 
šventinį piešinį-sveikinimą! Tikiuos, jums, kaip ir mums, buvimas namie su vaikučiu/-iais 

atnešė dar daaaaug daugiau 
meilės, tad belieka 
pasidžiaukime, kad “tam pasauly 
iš tiesų - kaip gerai, kad aš esu 
(mes esame)"!  
 
Auklėtoja Vita, linkėjimai nuo 
Mintautės! Kiaušiniai išpūsti - prie 
dažymo pereisim po pietų 
miegelio! :) 
 
Gražių švenčių!  
Kristina & Mindaugas & Mintautė 
:)  
 
 

 
 
 

------------------ 

  

 

  
 

  

2020/04/20 
 
Štai mes jau suskubom, ir 
Gabijos vardas puikuojasi 

spalvomis išsidabinęs  
 

Milda, Gabijos mama 

 

 

 

----------------- 

 



 

2020/04/21 

Sveiki, sako Jums Domukas, 

"aš dabar truputį nedirbu darželio užduočių, nes noriu truputį nupiešti ką sugalvojau ir 
padažyti su dažais. Siunčiu jums linkėjimus ir ačiū, kad parašėt pasaką:-X aš jau ją 
išgirdau. Aš jūsų pasiilgau ir aš jus labai myliu. :* " (kalba padiktuota be korektūros ir 
veidukai įterpti paties Domo) 

O sekasi mums po truputį, diena dienai nelygu, matyt kaip mėnulis koks danguje (palankus 
ar nelabai :)) 

Laiškučių labai laukiam ir juos skaitome kartu, labai patinka Editos video-garso įrašai ir 
mes dainuojame bei žaidžiame su pirštukais. Pasaka apie nykštuko gyvenimą karantino 
metu irgi labai įsiminė, o dabar dar ir naujoji apie Didžiąją pertrauką. Patinka ir užduotėlės, 
kai užduotėlę atsiunčia Milda, jis klausia: o ką veikia Aurika :) Kai atsiunčia Eglė, klausia 
ką veikia Milda :) ir pan. Prisimena visas ir laukia laiškučių iš visų. Viktorijos užduotėles irgi 
darome. Jadvygos užduotėlių laukia jau kaip priešmokyklinukas ir ypač kiškio laiško. Daug 
piešia, konstruoja piešinius iš mažų detalių, atlieka ir kas laiškučiuose. 

Kai lauke saulutė, daug laiko praleidžia Domas sode, jau ir gėlytės turi savus pavadinimus, 
nebe visos rožytės :))) atpažįsta narcizus, tulpes, saulutes, krokus. Medžiuose įkėlėme 
inkilėlius, tai kasdien stebime varnėnų šokius ir klausomės kaip jie čiulba. Manome, kad 
jau greitai pamatysime ir varnėniukus. Kasdien rūpinamės ir savo triušiu, jam sode 
renkame pienes, dilgėles, kad gautų vitaminų, jis šviežią žolytę ir augaliukus labai mėgsta. 
Su broliu žaidžia futbolą, krepšinį, slėpynes ir gaudynes. Veiksmo netrūksta. Taip pat 
Domas pradėjo skaityti, atrado knygelę apie šuniuką, kurią jam padovanojo dar pernai 
metais draugai per gimtadienį ir nori pats perskaityti (didžiosiomis raidėmis, skiemenimis), 
matyt noras kilo ir iš to, kad dabar ir Gustas nemažai skaito mokykloje užduotas knygas. 
Man net baisu, kad su tokiais norais visi dantys iškris ir jau galės eiti kartu su Gustu į 3-čią 
klasę :))) Atrado ir dar vieną knygelę tarp visų knygų, tai "Labas, Raide", ten visokių 
užduotėlių ir dėlioti ir karpyti ir vedžioti ir raides rašyti ir skiemenuoti. Tai jam patinka ir 
daro šias užduotėles savarankiškai būdamas šalia manęs, kai aš dirbu (o dirbti reikia, nes 
karantino metu darbas kaip vilkas, gali pabėgti į mišką :))) . 

Linkėjimai jums! Ir LABAI LABAI AČIŪ už tokias šaunias užduotėles, iniciatyvas, pasakas, 
daineles, pratimukus, idėjas lipdymui ir kitiems kūrybiškiems darbeliams. 

Iki susirašymo 

Domas ir Vida 

------------- 

 

 

 



 

2020/04/22 

Sveiki, 
pabaigtos raidelės ir zuikis 
Arris ir Normantė 
 

          
 
 

---------------- 

 
2020/04/22 

Sveiki,  
 
labai dėkojame už laiškus ir užduotėles, kurių kasdien su 
nekantrumu laukiame. Siunčiame Jums pavasariškai 
saulėtus linkėjimus! 
 
Karolina, Teodoro mama 

 

 


