
. 
 

 
19.Šokis „Mergiotėms patinka kaubojai“, 
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 
klubo „Želmenėlis“  
šokių studija „Vijūnė“,  
mokytoja Lina Andruškienė 
 
20.  „Į mišką ėjau“, lietuvių l.d. 
Klaipėdos l-d  „Puriena“  
mišrus ansamblis,  
mokytoja Regina Bočkienė 

 
21. „Gintarinis mano miestas“  
  muzika ir žodžiai Nijolės 
Pranevičienės,  
Klaipėdos l-d „Vyturėlis“ mišrus 
ansamblis ,  
mokytoja  Nijolė Pranevičienė 
 
22.Šokis „Pingvinai“ 
Klaipėdos l-d „Alksniukas“ 
mokytoja Larisa Babonienė,   
Klaipėdos l-d „Švyturėlis“ 
mokytoja Galina Šatūrina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENGINIO REŽISIERĖ – 
 

RASA JUZĖNAITĖ, 
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 
klubo „Švyturys“ teatro mokytoja 
 
 
 
 

RENGINIO ORGANIZATORIAI: 
 

Klaipėdos PŠKC, 
Loreta Aukštuolienė 

Regina Bočkienė 
Jūratė Zbarauskienė 
Gitana Gedvilienė 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras 
 
 
 

 
 
Lankstinuką parengė Regina Bočkienė 
 

 
 
 
Klaipėdos m. ikimokyklinių įstaigų 
šventinis renginys, skirtas Klaipėdos 
miesto 760 metų jubiliejui paminėti. 

 
 

 
 
 

TAU, MANO MIESTE 
 
 
 
       PROGRAMA - KVIETIMAS 
 
 

2012 m. kovo 8 d., 16val. 
Lopšelis – darželis „Boružėlė“ 

 
 
     

Klaipėda. 
 

 
 

 



 
 
1. „Aš padainuosiu dainų dainelę“ 

lietuvių l.d. 
 

2. „Kieku kieku“, lietuvių l.d. 
Klaipėdos m-d „Šaltinėlis“ 
mergaičių ansamblis ,  
mokytoja Daiva Gasiūnaitė – Šeštokienė 
 
3.  „Žolės dainelė‘  
muzika Vytauto Šeinausko,  
žodžiai Violetos Palčinskaitės; 
Klaipėdos sanatorinis l-d „Giliukas“  
Martynas Matvejevas (6m.),  
mokytoja Vilma Einikienė 

 
4. „Šarkos košelė“  
 muzika Vidmanto Virbicko,  
žodžiai Kosto Kubilinsko. 
 Klaipėdos l-d „Ąžuoliukas“  
mišrus ansamblis,  
mokytoja  Giedrė Dobravolskienė 
  

 
5.Šokis „Lašeliai“ 
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 
klubo  „Želmenėlis“ šokių studija 
„Atedo“,  
mokytoja Odeta Tkačenko  
 
 
6.. „Aš bernelis bagotas“, lietuvių l.d.  
Klaipėdos l-d ‚Puriena“ solistas 
Bernardas Žeimys (4m.) ir pritariamoji 
grupė,  
mokytoja Regina  Bočkienė 
 

 

 
 
7. „Jorė žemę atrakino“ 
 muzika ir žodžiai Elenos Tolvaišienės 
Klaipėdos l-d „Aitvarėlis“  
mišrus ansamblis ,  
mokytoja  Virginija Vasiliauskienė 

 
8. „Dominykas“   
muzika ir žodžiai Helenos Dargužienės 
Klaipėdos l-d „Volungėlė“ solistė  
Austėja Ušinskaitė  (3m.),  
mokytoja Rūta Budinavičienė,  

 
9. „Meškeriotojas“  
muzika Jono Maskolaičio,  
žodžiai Petro Gaulės  
Klaipėdos l-d „Boružėlė‘ mišrus tercetas, 
mokytoja Jūratė Zbarauskienė  

 
10.Šokis „Dalmantinai“ 
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 
„Švyturys“ šokių studija „Švyturiukai“, 
mokytoja Vilma Domarkienė 

 
11.“Tirli dūda“, lietuvių l.d 
Klaipėdos m-d „Nykštukas“ solistas 
Paulius Rimeikis (4m.), 
 mokytoja Aušra Niparavičienė 
 

 
12.Šokis „Jūros balsas“  

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 
klubo „Draugystė“ 
 šokių studija „Credo“,  
mokytoja Danguolė Dapšytė 
 
 

 

 
 
13 „Kiškučio pyragėlis‘,    
muzika ir žodžiai Jūratės Zbarauskienės 
Klaipėdos l-d „Vėrinėlis“  
mišrus tercetas,   
mokytoja Jūratė Zbarauskienė 
 
14 . „Šakar makar, duok ragaišį“  
lietuvių l.d. 
 Augustė Šemetaitė (6m.), 
Klaipėdos regos ugdymo centras, 
mokytoja Loreta Aukštuolienė 
 
15. „Vaikščiojo vilkas po pirtį“, 
 lietuvių l.d.,  
Klaipėdos l-d „Vyturėlis“ mišrus 
ansamblis, 
 mokytoja Nijolė Pranevičienė  
 
16. „Kelionė“ , muzika ir žodžiai 
Reginos Bočkienės,  
Kristupas Kerulis (6m.), 
 Palangos l-d „Gintarėlis“, 
 mokytoja Valdonė Juozapavičienė,  
 
17 . „Padainuokim ir pagrokim“ 
muzika ir žodžiai Neringos 
Lapinskienės,  
Klaipėdos sanatorinio l-d „Giliukas“ 
mišrus ansamblis,  
mokytoja Vilma Einikienė,  
 
18. „Gervės veidrodėlis“, lietuvių l.d, 
Mirabela Zakrevskaja ,   
mokytoja Rūta Budinavičienė,  
 

 

         


