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ŠVENČIAME VILNIAUS 
GIMTADIENĮ

SAUSIO 25 d. VILNIAUS MIESTAS ŠVENČIA 698 – ąjį gimtadienį.

Šią ypatingą dieną mini ir lopšelis – darželis „Medynėlis“.

Visos darželio grupės dalyvavo kūrybinėse veiklose, kurių metu buvo paminėta ši 
nuostabi miesto ir mūsų visų šventė!

Šios gražios iniciatyvos tikslas - sudominti vaikus Vilniaus miesto istorija ir 
sukurti jaukią, šventinę atmosferą grupėse. 

Visos darželio grupės su gera nuotaika gamino atributiką Vilniaus gimtadieniui, 
darė darbelius, puošėsi gimtadienio kepuraitėmis, dainavo linksmas dainas bei 
šoko nuotaikingus šokius. O koks gi gimtadienis be vaišių? Taigi vaikai vaišinosi 
savo pagamintais tortais bei linkėjo Vilniaus miestui gyvuoti dar daug šimtų 
metų!



„EŽIUKŲ“ GRUPĖ
„Ežiukų“ gr. vaikai kartu su auklėtoja gamino labai skanų, didelį ir spalvotą tortą, 

kuriuo visi draugiškai vaišinosi!

Taip pat atliko gražius ir spalvotus darbelius.



„SKRUZDĖLIUKŲ“ IR „BITUČIŲ“ GRUPĖ

„Skruzdėliukų ir Bitučių“ gr. vaikučiai Vilniaus gimtadienio proga pripūtė daug spalvotų
balionų, gamino gimtadienio kepuraites ir spalvingai nuspalvino Vilniaus miesto

paveikslėlį!



„VOVERIUKŲ“ GRUPĖ
„Voveriukų“ gr. vaikučiai labai dailiai nuspalvino tortą Vilniui!



„STIRNIUKŲ“
GRUPĖ

„Stirniukų“ gr. vaikai labai stengėsi
ir gražiai bei kūrybiškai papuošė

savo šventinį Vilniaus miesto
paveikslėlį!



„LAPIUKŲ“ GRUPĖ

„Lapiukų“ gr. vaikai taip pat minėjo Vilniaus miesto gimtadienį!



„ZUIKUČIŲ“ GRUPĖ

Šaunieji „Zuikučiai“ statė televizijos bokštą ir Gedimino pilį

iš kaladėlių bei puošė šventinį tortą!



„ANČIUKŲ“ GRUPĖ

„Ančiukų“ gr. vaikai iš kaladėlių statė Gedimino pilį ir spalvino Vilniaus 

gimtadienio paveikslėlį. Taip pat kartu su auklėtoja žiūrėjo filmuką „Vilniaus 

legenda“.



„ŽUVYČIŲ“ GRUPĖ

„Žuvyčių“ gr. vaikučiai Vilniaus gimtadienį šventė labai spalvingai su daug tortų!

Vienus tortus nuspalvino, kitus vaikai patys „kepė – klijavo“.

Vaikams labai patiko dėlioti LEGO kaladėlių užrašą „Vilniui 698“, tokiu neįprastu 

ir kūrybišku būdu vaikai įtvirtino žinias apie raides ir skaičius.



„BORUŽIUKŲ“ GRUPĖ

„Boružiukų“ gr. vaikučiai Vilniaus gimtadienio proga gamino tortą: pertepė 

karameliniu kremu vaflinius lakštus ir papuošė vaisiais .

Vaikai sakė, kad gaminti jiems labai patiko, o valgyti dar labiau! 

Taip pat “Boružiukai“ spalvino Vilniaus miesto gimtadienio paveikslėlius.



„PELĖDŽIUKŲ“ 
GRUPĖ

„Pelėdžiukai“ spalvina gimtadienio tortą ir dėlioja 

Vilniaus gimtadienio metus iš spalvotų kamštelių.



„MEŠKIUKŲ“
GRUPĖ

„Meškiukų“ gr. vaikai 

spalvino Vilniaus miesto 

paveikslėlį, taip pat 

aiškinosi, kas yra Lietuvos 

sostinė. 

Vaikai klausė Vilniaus 

įkūrimo legendos.



„DRUGELIŲ“
GRUPĖ

„Drugelių“ gr. labai 

spalvotai, gražiai ir 

šventiškai paminėjo 

Vilniaus gimtadienį, kurį 

pavadino: „Skrydis virš 

Vilniaus oro balionu“.

Vaikai atliko labai gražius 

ir meniškus darbelius su 

akvareliniais dažais.



„PELIUKŲ“ GRUPĖ
„Peliukų“ gr. vaikučiai žaismingai nuspalvino Vilniaus miesto paveikslėlį!



“ŽVIRBLIUKŲ“ 
GRUPĖ

„Žvirbliukų“ gr. 

vaikučiai labai 

stengėsi ir šauniai 

nuspalvino tortą 

Vilniui! 




