
                       

                    

 Aš augu Klaipėdoje. Klaipėda šiais 

metais paskelbta kultūros sostine. Mes 

turime Dramos, Muzikinį, Lėlių teatrus, 

Koncertų salę, Žvejų rūmus, 

Delfinariumą ir dar daug ką, ko neturi 

kiti miestai.  

Man patinka, kad mano mieste  pilna 

įvairių skulptūrų. Kartais aš galvoju, kad 

kai niekas nemato, visos skulptūros 

atgyja ir klajoja po miestą, smalsiai 

apžiūrinėdamos visas miesto įdomybes.                                                                                    

Ar matėt tikrą vaiduoklį?  Atvažiuokite į 

Klaipėdą ir pamatysit! Nematėt undinės? 

Atvažiuokite į Klaipėdą! 

Tur būt, žinote, kad Klaipėda – 

uostamiestis. Čia atplaukia ir išplaukia 

daug laivų. Išplaukiančius laivus išlydi  

berniukas su šuneliu, o atplaukiančius 

laivus ir atvažiuojančius svečius 

pasitinka maža mergaitė, kuri 

pasistiebusi ant pirštų galiukų,  visiems 

atvykstantiems siunčia oro bučinį.  

Aš myliu savo gimtą miestą Klaipėdą ir 

kviečiu visus į 2017 m. Lietuvos kultūros 

sostinę! 

 

 
                       Mažasis klaipėdietis 

 

 

 

DĖKOJAME: 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Švietimo skyriui 

 

Klaipėdos miesto pedagogų  švietimo ir 

kultūros centrui 

 

Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinės 

mokyklos būgnininkų orkestro 

vadovams Skaistei ir Augustinui 

Užkuratams. 

 

Renginyje dalyvaujančių ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų vadovams, meninio 

ugdymo mokytojams, pedagogams. 

 

 

 

 

 

      
 

 
 

 

 

 
 

Klaipėdos miesto ikimokyklinio    
ugdymo įstaigų  šventinis koncertas  
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai ir Klaipėdai – 2017 

m. Lietuvos kultūros sostinei 
paminėti 

 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

2017 m.  kovo 9 d. 16.00 val. 
Žvejų rūmai 

Klaipėda 



 
MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ 

KŪRYBINĖ GRUPĖ 

Eglė Jašinskienė 

Lina Žilienė 

Renata Čipkuvienė 

Rūta Budinavičienė 

Regina Bočkienė 

Daiva Šilinskienė 

Nijolė Pranevičienė 

 

Šokių choreografijas kūrė:  
O. Pučinskienė, A. Andrijauskienė,  

R. Šaparavičienė, L. Babonienė, 

G. Dobrovolskienė, R. Butienė, 

V. Einikienė, N. Pranevičienė 

 

Filmuotos medžiagos  autorius:  

Valdas  Ramanauskas 

Teksto autorius: 

Nijolė Pranevičienė 

Įgarsino: 

Agnietė Pranevičiūtė 

 

 

 

Lankstinuką parengė: 

Nijolė Pranevičienė 

      PROGRAMA 

1. „Dainų skrynelė“ – muz. ir žodž. 

E. Tolvaišienės; 

2. „Žalias šokis“ – muz. N. 

Lapinskienės; 

3. „Juoda daina“ – muz. ir žodž. I. 

Šeduikienės; 

4. „Akvariumas“ – Sen Sansas 

„Žvėrių karnavalas“;  

5. „Burbuliukų šalis“ – muz. ir 

žodž. N. Lapinskienės; 

6. „Letkis“ – suomių liaudies šokis; 

7. „Delfino uostas“ – muz. 

A.Mališauskienės, žodž. R. 

Girkontaitės; 

8. „Katinėlis su pele“  - muz. R. 

Pliauškos ; 

9. Improvizacija „Gaidys pupą 

rado“ 
10. „Katinas su batais“ – muz. ir 

žodž. N. Lapinskienės; 

11. Improvizacija „Vilkas ir lapė“ 

12. „Balionėlis“ – žodž. K. 

Kubilinsko,  muz. autorius 

nežinomas; 

13. „Stintapūkis“ – grupės 

„Žalvarinis“ įrašas;               

14. „Jūra“ – muz. ir žodž.A. 

Sendžikienės; 

15. „Jūros dugne“ – muz. ir žodž. 

N. Lapinskienės; 

Solistė Austėja Aukštuolytė 

16. Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinės 

mokyklos būgnininkų kolektyvas; 

17. „Gintarinis miestas“ – muz. ir 

žodž. N. Pranevičienės; 

 

DALYVIAI 

 

L.-d. „Aitvarėlis“                    L.-d. „Kregždutė“        

 

L.-d. „Atžalynas “                   L.-d. „Volungėlė“   

                       

L.-d. „Alksniukas“                  L.-d. „Vėrinėlis“    

                                                 

L.-d. „Ąžuoliukas“                  L.-d. „Vyturėlis“                                                                                 

 

L.-d. „Boružėlė“                      L.-d. „Versmė“ 

 

L.-d. „Bitutė“                         „Varpelio“ m.-d. 

                                                                                              

L.-d. „Čiauškutė“                    RUC         

       

L.-d. „Dobiliukas“                  „Saulutės“ m.-d.   

                      
L.-d. „Eglutė“                           L.-d. „Sakalėlis“ 

                         

L.-d. „Giliukas“                       „Šaltinėlio“ m.-d.  

  

L.-d. „Gintarėlis“                     L.-d. „Švyturėlis“ 

 

L.-d. „Liepaitė“                        L.-d. „Klevelis“ 

                                                                                                                

L.-d. „Linelis“                          L.-d. „Radastėlė“ 

                                                                                                                         

L.-d. „Inkarėlis“                       L.-d. „Rūta‘ 

                                                           

L.-d. „Puriena“                         L.-d. „Traukinukas“   

                                                                             

L.-d. „Pumpurėlis“                    L.-d. „Obelėlė“   

 

L.-d. „Pušaitė“                           L.-d. „Žiogelis“ 

                    

L.-d. „Papartėlis“                       L.-d. „Želmenėlis“     

 

L.-d. „Pagrandukas“                   L.-d. „Žilvitis“ 

                                                                                                                  

M.  Montessori d.                       L.-d. „Žuvėdra“    

                                                   

„Vyturio“ pagrindinė mokykla            

    

                                        
 

 


