
PROGRAMA

1. „Pasakų šalis“ – muz. ir žodž. N. Malunavičiūtės;
2. „Kas gyvena ežere“ – muz. ir žodž. S. Amrozaitienės;
3. „Meškerioti traukiu“ – muz. A. Genio, žodž. O. Pučinskienės;
4. „Buvo kalvis turtingas“ – lietuvių liaudies skaičiuotė;
5. „Kalvelis“ – lietuvių liaudies šokio instrumentinė
improvizacija; 
6. „Kumparo činčibaro“ – lietuvių liaudies skaičiuotė ;
7. „Žalia daina“ – muz. ir žodž. J. Monstavičienės;
8.  „Ėdė karvė šieną“ – lietuvių liaudies daina;
9. „Obuoliukas“ – muz. ir žodž. L. Remeikienės;
10. „Virė virė košę“ – muz. N. Lapinskienės, žodž. liaudies;
11. „Peliuko Luko pyragas“ – muz. ir žodž. I. Šeduikienės;
12. „Šokame kaip mokame“ – muz. ir žodž. N. Lapinskienės;
13. „Trobelė“ – muz. ir žodž. R. Bočkienės;
14. „Pelyčių šokis“ – muz. ir žodž.. R. Bočkienės;
15. „Ragana“ – muz. ir žodž. R. Bočkienės;
16. „Raganiukės šluota“ – muz. ir žodž. R. Bočkienės;
17. „Vaikystės šalyje“ –  muz. ir žodž. R. Bočkienės.

MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ KŪRYBINĖ GRUPĖ

Daiva Šilinskienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“); 
Rūta Budinavičienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“);
Regina Bočkienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“);
Nijolė Pranevičienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“);
Larisa Babonienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Alksniukas“);
Daiva Gasiūnaitė-Šeštokienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“);
Žibutė Kazlauskienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ , „Kregždutės“ skyrius); 
 Eglė Jašinskienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Atžalynas“);
 Stefanija Ambrozaitienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“);
 Sonata Brazdeikienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“,  „Boružėlės“ skyrius);
 Galina Šaturina (Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“).

DĖKOJAME:
 

renginyje dalyvaujančių ikimokyklinio
ugdymo įstaigų vaikams, meninio ugdymo

mokytojams, pedagogams, vadovams
 

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos 
 Švietimo skyriui

 
Klaipėdos miesto pedagogų  švietimo ir

kultūros centrui

„Vaikystė pasakų taku“
Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų  šventinis koncertas, skirtas
 Lietuvos Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos 100-mečiui paminėti.

2023 m. 
balandžio 19 d.

17.00 val.
Kultūros centras,

Žvejų rūmai, 
Klaipėda

DALYVIAI
Lopšeliai-darželiai: 

„Alksniukas“, „Atžalynas“, „Ąžuoliukas“,
„Aitvarėlis“, „Bangelė“, „Bitutė“, „Berželis“,

„Čiauškutė“, „Sakalėlis“, „Dobiliukas“,
„Svirpliukas“, „Eglutė“, „Šaltinėlis“,

„Kregždutės“ skyrius, „Giliukas“,
„Gintarėlio“ skyrius, „Švyturėlis“,

„Nykštukas“, „Liepaitė“, „Klevelis“, „Linelis“,
„Inkarėlis“, „Rūta“, „Puriena“, „Radastėlė“,

„Radastėlės“ skyrius, „Pumpurėlis“,
„Obelėlė“, „Pušaitė“, „Traukinukas“,

„Boružėlės“ skyrius, „Putinėlis“,
„Želmenėlis“, „Papartėlis“, „Žiogelis“,

„Žemuogėlė“, „Vyturėlis“, „Vėtrungėlė“,
„Volungėlė“, „Pagrandukas“, „Žilvitis“,

„Žuvėdra“; „Varpelio“, „Saulutės“ mokyklos-
darželiai, M. Montessori 

m.-d., Regos ugdymo centras, Klaipėdos
raj. l.-d. „Vaikų pieva“. 

 


