Pumpurėlis žiema
2017-2018

Šiemet gyvenome įdomiai ir turiningai, ko
tikimės ir 2018 metais. Kelios akimirkos iš
veiklų ir išvykų:
Lankėmės Meno pažinimo centre;
Išbandėme tapybos ant vandens meną;
Susipažinome su kvapų ir eterinių aliejų
pasauliu, bei sukūrėme sau patinkantį
kvapnųjį aliejuką;
Lankėmės Pojūčių klinikoje ir supratome
kokį turtą turi žmogus – matyti, užuosti,
liesti, girdėti, ragauti – penkis pojūčius,
kuriais nuo gimimo pažįstame pasaulį.
Neabejotinai visada vaikai tampa karaliais
per savo gimtadienius – džiugiai ir
prasmingai švenčiame.
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Gruodį Patricijos ir Herkaus mamytė Reda
suorganizavo jaukią popietę Šv. Jokūbo
Bažnyčioje, kur išklausėme šiltą pasakojimą apie
advento, Kalėdų tradicijas, padėkojome bažnyčios
bendruomenei už suteiktą galimybę turėti saugią
aikštelę ir nešini dovanų sau ir artimiesiems
Kalėdaičių grįžome į darželį……
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Ir žinoma šiemet vaikučiai vėl puošė darželį:
Prisidėjo ir prie adventinio vainiko puošybos;

Kūrė nykštukus ir girliandas ...

Ir jau tradiciškai vaikai pagamino
advento spirales iš modelino ir
žvakučių pagalba sykiu su tėveliais
24 dienas skaičiavo laiką iki Kalėdų.
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O auklėtojos savo ruožtu paruošė tėveliams
Kalėdines žvaigždes su staigmena viduje:
sentencija, arba įvairiais simboliais.
Tikimės staigmena pavyko
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Dabar galvoju taip.......
PATRICIJA 4,5 m.
Kai užaugsiu, būsiu gydytoja, kuri
gydo visus gyvūnus. Žmonių dabar
gydyti nenoriu, o gyvūnus – taip.
Mano brolis atrodo norėjo būti
policininku.

AINIS 4 m.
Aš būsiu autobuso vairuotoju ir priimsiu į
autobusą visus žmonės. Man patinka
autobusai. Patinka kai mama anksti ateina
ir mes važiuojam autobusu.

ELŽBIETA 4 m.
Kai užaugsiu, tai būsiu mamytė. Toks bus
mano darbas. Ir kai tapsiu didelė, tada
pradėsiu mokytis.
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ANGELINA 3 m.
Kai išaugsiu, noriu dainuoti, arba virti,
arba dirbsiu kompiuteriu kaip mama.
Aš esu gera.

VYTIS 4 m.
Kai užaugsiu, būsiu policininku ir
gaudysiu blogiečius. Saugosiu gerus
žmones. Arba jei nebūsiu policininku,
galiu dar dirbti kompiuteriu. Dar
norėčiau lengvo darbo.

MIGĖLIS 4,6 m.
Norėčiau turėti sparnus. Nuskrisčiau į
oranžinį debesį kartu su mama ir
močiute ir ten ilgai būčiau.
Kai išaugsiu noriu būti Tobotu. Tai toks
transformeris.
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HERKUS 6 m.
Namuose turime eglę, kurią išsirinkau. Ji didelė, tikra ir yra iki
lubų. Visas kambarys nuo jos kvepia... Mes ją papuošėm su
Patricija. Aš atsinešiau kopėčias ir ją taip puošėme. Kai rašiau
Kalėdų Seneliui laišką, tai prašiau tikrą Bentin laikrodį. Kalėdų
Senelis galėtų mamytei atnešti raudonų, ilgų auskarų, o tėčiui
naujų batų, o Patricijai – kiaušinio žaisliuko. Per šventes mes visi
kartu ruošiame šventinį stalą. Na, o kitais metais norėčiau su
tėveliais nuvykti kažkur į nežinomus kraštus.
Dar pradėjau lankyti Muzikos mokyklą ir Logogo mokyklą.
Logogo yra šachmatai, karatė, šokis ir ten aš mokausi abėcėlės.
Ten už gerą darbą gaunami lipdukai. Juos klijuojame į knygutę.
Šiaip aš visada eisiu į Muzikos mokyklą. Ir darželyje man patinka.

PRANAS 6 m.
Kiekvienais metais mes visa šeima renkamės eglę. Nors tai mes su
sese ją išsirenkame. Man patinka tokios vidutinės eglutės - nei
mažos, nei labai didelės. Dovanų norėčiau lėktuvo, o mama vis prašė
čirvinių blynų keptuvės. Turbūt jai Kalėdų Senelis ją gali atnešti. O
tėčiui reikia naujo kompiuterio, o Anelei – papuošalų.
Kitais metais eisiu į mokyklą. Norėčiau jaunos ir geros mokytojos,
kuri gražiai paaiškintų viską. Eičiau į mokyklą su Herkumi. Galvoju,
kad klasėje turi būti nedaug vaikų, kad nebūtų toks didelis
triukšmas. Triukšmas trukdo mokytis. Mokykloje aš būtinai rasiu ir
naujų draugų. Galvoju, kad mokykloje nesiseka nedrąsiems,
tingiems, o sekasi neišdykusiems ir galvojantiems.
Draugams naujais metais linkėčiau sveikatos ir gražiai elgtis.
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MIGĖLIS 4,6m.
Kai išaugsiu, tai gyvensiu čia. Grupėje man patinka Majus. Majus patinka
todėl, kad su juo gaudėm Matą. Matas bijojo. Mes jį pagavom ir tada Matas
supyko. Tada mes nuo jo bėgom. Iš mergaičių patinka Patricija, todėl kad ji
nieko negriauna ir tik vaikšto ir žiūri kaip aš statau. Dar patinka Angelina.
Angelina rami.
Namuose turim eglę. Ją puošėm kartu su močiute. Mama padėjo. Mėgstu
šventes, todėl kad dovanojamos dovanos. Noriu kad Senelis Šaltis atneštų
mamai dovanų žvaigždę-raketą, o močiutei tegu būna tiesiog žvaigždė be
raketos. Mėgstu ledus. Mama juos perka, o močiutė neperka. Kitais metais
noriu futbolo būrelio, nes man patinka kamuolys. Kai labai išaugsiu, teks eiti į
mokyklą, bet dabar aš dar mažas, tai ten neeisiu.

ARNAS 6 m.
Į tą mokyklą noriu labai, labai. Į kokią eisiu – nežinau. Bet
norėčiau, kad ten kur eisiu, būtų švelni ir gera mokytoja. Į
mokyklą eisiu tam, kad išmokčiau rašyti, būčiau geras, protingas,
labai daug sužinočiau. Noriu mokyklos prie namų, kad netoli būtų
iki jos eiti. Klasėje noriu daug draugiškų vaikų. Geriau man
draugauti su berniukais. Noriu gerų ir nerėkiančių draugų.
Rėkiantys – nepatinka. Patinka tokie kaip Pranas, Jurgis ir
Dominyka.
Namuose tą eglę papuošėm visi. Jei ateis Kalėdų Senelis, tai
vaišinsiu jį pienu ir sausainiais. Jis valgys kai aš miegosiu. Kai ryte
viską suvalgys, aš žinosiu, kad jis buvo. Noriu kad jis vaikščiotų su
mėlynu maišu. Savo draugams linkiu daug dovanų, tėveliams –
sveikatos, močiutei – laimės, o diedukui linkiu gauti nuo Kalėdų
Senelio daug vaistų, kad nesirgtų.
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RŪTA 6 m.
Kitais metais eisiu į Vytės Nemunėlio mokyklą. Ją man parinko
mamytė. Klasėje norėčiau daug vaikų ir kad būtų daugiau
mergaičių. Noriu, kad būtų mokytoja Auksė. Aš ją jau mačiau ir su
ja susipažinau. Ji man labai patiko, nes buvo maloni ir šypsojosi.
Visomis dienomis lankau daug būrelių ir man jie labai patinka.
Labiausiai aišku patinka baletas, todėl kad ten negriežta mokytoja.
Man patinka didelės eglutės, bet kokią tėtis atneš net nežinau. Aš
dar padedu mamai paruošti kalėdų stalą ir butą patvarkau, šluoju,
laistau gėles. Dar mokėčiau paruošti makaronus. Reiktų puodo,
užvirusio vandens, druskos ir makaronų. Dėti makaronus reikia į
pasūdytą vandenį. Žinau, kad juos skaniausia valgyti su sūriu.
Kalėdų Senelis gali atnešti mamai didelę rožinių rožių puokštę, o
tėčiui naują mašiną. Savo šeimai kitais metais linkiu būti linksmai.

Aironas 5 m.
Namuose mes kasmet turime eglutę. Ją papuošė mama, o mes jai
padėjome. Pas mus yra ir laiptai papuošti.
Mano mėgstamiausias šventinis patiekalas „Saldaininis namukas“. Jį
gamina tėveliai. Jis gaminamas iš saldainių ir sausainių. Mokėčiau jį
padaryti. Saldainius ir sausainius reikia sumalti. Pridėti kažkiek cukraus su
šaltu pienu. Iš to daroma košė. Iš tos košės daromas stogas, sienos, langai.
Namelis džiūna iki 4 dienų. Išdžiuvusį puošiama saldainiais rutuliukais. Tokį
namelį siūlau pasigaminti visiems vaikams.
Kitais metais į mokyklą dar neeisiu. Kai einu į darželį, tai visada galvoju
kaip žaisiu su draugais. Pratybas taip pat mėgstu. Jos reikalingos, nes kitaip
kai eisiu į mokyklą be jų nieko nežinosiu. Darželyje jau reikia išmokti
skaityti, nes tada bus gerai mokykloje. Dar reikia išmokti mandagumo ir
netriukšmauti.
Kitais metais visiems linkiu dovanų ir sveikatos.
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JURGIS 6 m.
Į mokyklą turbūt eisiu, bet ten nenoriu. Nenoriu, nes gali būti vaikai,
kurie apšaukia ir būna nemalonūs. Aš noriu eiti į tokią mokyklą kaip
Jonas arba Karolis. Tiesiog noriu klasėje mažai vaikų, daugiau ramių
berniukų. Aš labai nemėgstu triukšmo. Nuo triukšmo man skauda galvą.
Mokykloje noriu jaunos mokytojos, kuri būtų linksma. Labai nenoriu
piktos ir šaukiančios. Aš jau moku rašyti ir kažkiek skaityti. Aš ir namuose
mokiausi su tėveliais skaityti ir visų raidžių. Labiau mane mokė mama.
Laisvalaikiu norėčiau nueiti į svečius pas draugus: Praną, Herkų, Aironą.
Ir pas save juos kviesčiau. Tada visi pažaistume ir mamytė juos
pavaišintų ledais ar tortu. Būtų labai gerai.
Namuose jau yra eglė, maža, bet tikra. Ją puošė visi, o aš ne. Gal kitais
metais norėsiu ją puošti. Dar patinka ilgai pamiegoti ir norėčiau kartais
neeiti į darželį, o namuose žaisti lego. Sau kitais metais linkiu sveikatos,
žaislų, „širdies“. Tėveliams linkiu meilės, sveikatos, gerų darbų, o grupės
draugams žaislų ir kad būtų geri ir nesimuštų.

LIEPA 5 m.
Man labai patinka darželyje. Aš čia galiu daug šokti ir dainuoti.
Man labai patinka šventės darželyje. Man labai patinka muzika ir
sportas. Man ir pratybos neblogai sekasi.
Namuose noriu mažos eglutės, nes didelė ten netilptų. Aš ja
puošiu su mama, teta Irma, broliu ir sese. Mano tėtis dirba
Švedijoje tėčių mokykloje, kur yra daug žaislų.
Noriu palinkėt visiems daug dovanų.
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GERDA 5,11 m.
Labai noriu į mokyklą. Galvoju eiti į Genio mokyklą. Aš ten jau
buvau ir man patiko. Patiko piešiniai ant sienų. Aš jau moku visas
raides, moku skaityti, kai yra didžiosios raidės, o su mažomis dar
mokausi. Į mokyklą pakviesčiau kartu Rugilę ir Žemyną. Kviesčiau,
nes jos moka draugauti. Į darželį man šiaip sau patinka eiti, nes
labai noriu į mokyklą ir man čia jau nuobodu. Mokykloje bus
sunkiau, bet įdomiau. Nors bus kartais sunku, bet jei aš
mokysiuos, tai ir visko išmoksiu. Mano didelis brolis labai gerai
mokėsi, stengėsi 9, 10 gauti ir todėl dabar studijuoja Anglijoje,
Londone. Man tai patinka. Brolis per šventes atskris lėktuvu.
Namuose turime didelę eglutę. Ji beveik pasiekia lubas. Ją
puošėme aš, brolis Ignas ir jo mergina Brigita. Labai gražiai
papuošėme. Labai laukiu Kalėdų Senelio ir balto drakono lego.
Tėveliai apsidžiaugtų šiltomis kojinėmis, tai Kalėdų Senelis jiems
jas gali atnešti.
Per šventes norėčiau su tėveliais, broliu ir jo mergina nuvykti į
mišką. Ten šoktume prie laužo ir džiaugtumės visi. Gražu būtų tas
laužas vakare....
Kai naujais metais ateis maži vaikai iš Pumpurėlių, aš jiems
padėsiu.
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PUMPURĖLIS NAUJAIS 2018 METAIS LINKI
VAIKUČIAMS IR JŲ ŠEIMOMS DIDELĖS LAIMĖS,
SĖKMĖS, GERUMO, PRASMINGŲ DARBŲ.
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PUMPURĖLĮ KŪRĖ:
PRANCIŠKUS PETKUS
HERKUS PUODŽIUKAS
ARNAS ŠALOMSKAS
GERDA MILERIŪTĖ

RŪTA KVIZIKEVIČIŪTĖ
AIRONAS VILKAITIS
JURGIS SAMUILA
LIEPA PAŽUSYTĖ
PATRICIJA PUODŽIUKĖ
AINIS GULBINAS
ELŽBIETA POŠKUTĖ
ANGELINA KRASNICKAITĖ
MIGĖLIS KOZLOV
VYTIS URBAITIS
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