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Sulaukę pavasario ir vis dažniau mus šildančios saulutės, pradėjome puošti centriuką pavasariniais 

žiedais. Iš spalvoto popieriaus karpėme žibutes ir klijavome jas ant lango. 

 

 



 

 

Iš kartono ir rulonėlių gaminome tulpes Kovo 8-osios dienai paminėti. 

 



 

Taip pat mokėmės iš popieriaus lankstyti geometrines figūras ir laivelius. Daug laiko skyrėme savo 

pojūčiams, žaidėme žaidimą „Atspėk kas tai“, tai skirtingų kasdieninių daiktų lietimas užsirišus akis 

ir bandymas juos atpažinti. Išbandėme ir skirtingų kvapų uostymą bei jų atpažinimą.  

 



 

 

 

 

 



Turėjome „Pavasarinę sėją“, mokėmės sėti prieskonines žoleles į indelius. Pasėjome petražoles, 

krapus ir melisą.  

 

 



Kaziuko mugei kepėme keksiukus ir juos pardavinėjome. Mūsų centro lankytojai Monikai labai 

patiko būti pardavėja, jai tai suteikė daug džiaugsmo. 

Kovo 11-ąją minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Iš valgomos žele gaminome 

trispalves vėliavas ir jas valgėme.  

 



Nepamiršome būti ir aktyvūs, daugiau laiko leidome lauke, supomės, žaidėme kamuoliu, 

šokinėjome šokdyne, atlikinėjome pratimus ant gimnastikos kamuolio, bėgome ant bėgimo takelio, 

mankštinomės, žaidėme krepšinį ir stalo futbolą. 

 

Kiekvieną dieną laviname savo socialinius/kasdieninius įgūdžius. Mokomės susidėti savo žaislus 

atgal į vietas, šluoti, plauti, valyti dulkes, plauti rankas ir serviruoti stalą. Ir kuo toliau tuo geriau 

mums sekasi!  



Na, o savo laisvu laiku užsiimame savo mėgstama veikla: žiūrime filmukus, dėliojame dėliones, 

renkame kaladėles, piešiame, rašome, žaidžiame kamuoliu arba tiesiog ilsimės.  

 



 

Reaguodami į Vyriausybės sprendimą nuo kovo 16-osios centre paskelbėme karantiną, kad 

užkirstumėme kelią viruso plitimui. Todėl nuo šios dienos pradėjome dirbti su vaikais nuotoliniu 

būdu. Prie mūsų prisijungė ir tėveliai, be kurių pagalbos mums sunkiai sektųsi su vaikučiais 

bendrauti nuotoliniu būdu. Ačiū jiems. Visi vaikai ir tėvai esant reikalui yra konsultuojami telefonu, 

jiems suteikiama pagalba.  

Mūsų dienos darbeliai nuotoliniu būdu atrodo štai taip: kuriame vaizdo įrašus ir juos išsiunčiame 

vaikams, juos atlikę tėvai mums atsiunčia nuotraukas arba vaizdo įrašus, esame sukūrę pokalbių 

grupę, kurioje kiekvieną dieną bendraujame ir dalinamės savo darbais.  



Kūrėme video kaip namuose išsivirti plastiliną, klijavome kiaušinius su  išsivirtu plastilinu, 

skaitėme pasaką. Namų darbeliams uždavėme daug smagių užduotėlių. 

 

 

Kovo 21 dieną minėjome Pasaulinę Dauno sindromo dieną. Išreikšdami palaikymą ir toleranciją 

vaikams bei jų šeimoms, šią dieną visi mūvėjome skirtingų spalvų kojines ir iš nuotraukų kūrėme 

koliažus.  



 

 

 

 

 


