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RESPUBLIKINĖ TEATRŲ ŠVENTĖ „MŪZŲ GLĖBYJE - 2017“
Balandžio 6-7 dienomis nušurmuliavo Respublikinė teatrų šventė „Mūzų glėbyje –
2017“ Jurdaičių socialinės globos namuose. Per dvi dienas savo spektaklius parodė dešimt
kolektyvų tarp kurių buvo ir dienos centro kolektyvas su vaidinimu „Laimingas žmogus“.
Pažvelkime, kokiais įspūdžiais dalinasi jaunieji dienos centro aktoriai:
Renata – „Kunigs patika. Taukšt. Griuvo ir
kėlės iš karsto. Kunigs išgąsdino močiutes.
Močiutės – bobutės šokt pradėjo. Šoko labai gerai.
Viena tetulikė uch darė. Buvo 3 nevienodi karaliai
vieni mes , kiti su velniais, kits – plikšius. Vaidinom
laimingą žmogų. Aš – princesė. Liuks ,gerai. Šalia
manęs irgi juokės, žvengė.“
Arūnas - „Man patiko, kai su bliūdu per
galvą gavo. Šauniai buvo.“
Neringa – „Aktore buvau... Vaidint buvau... Patiko vaidint... Vaisių, vynuogių
valgiau.“
Mantas G. - „Buvo teatrų diena .Vaidinau.
Knygą turėjau. Buvo Bronius karalius. Broniui
knygą reikėjo parodyt. Ten gražiai vaidino.
Man tos moteriškės patiko, nes daug pasakojo,
smagiai vaidino. Nejaukiai, kai kunigą
paguldė į karstą, nesmagu.“
Ingrida – „Labai gerai... Buvo labai gražu.
Buvo 3 karaliai. Viens karalius buvo mėlynai apsirengęs.“
apsirengęs. Klausiaus dainos, vaidinau“.

MARGUČIO VITRAŽAI SMĖLYJE IR STIKLE
Balandžio 11 dieną su draugais ėjome į Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteką. Galvojome,
kad pasižiūrėsime naujų knygų, bet ne. Ten galėjome atsipalaiduoti, pabėgti nuo triukšmo, realybės
todėl visi nekantravome ir norėjome kuo greičiau pradėti veiklą. Paleido ramią muziką ir pradėjome
užsiėmimą. Vieni piešė ant specialaus stiklo, kur keičia spalvą iš abiejų pusių, o kiti piešė ant smėlio.

Toma piešė tamsiomis spalvomis. Draugai piešė namus, sodus. Ingrida iš kinetinio smėlio bandė
daryti cepeliną, kiti – kalnus, nes norėjo atsidurti kažkur lauke. Bronius ir Renta buvo labai smagūs.
Dainuodami, kukuodami parėjome į dienos centrą.
Jurgita Z.

RIDU RIDU MARGUČIAI
Paskutinę savaitę prieš Velykas Dienos centre tvyravo velykinė nuotaika. Visi dažėme
kiaušinius su vašku, su flomasteriais ir skutimosi putomis. Buvo gražūs kiaušiniai. Papuošėme
medį popieriniais nuspalvintais kiaušiniais. Vėliau visi susirinkome ir klausėmės informacijos apie
Velykas, jų papročius, burtus. Sužinojome, jog, jei kiaušinis atsisuka į vieną ar į kitą pusę,
priklauso, koks bus pavasaris. Reikia kiaušinį iki kitų metų laikyti, kuris nesudužo. Nesudužęs
kiaušinis reiškia stiprybę, sveikatą. Vėliau visi ridenome margučius, kurių daugiausiai laimėjo
Bronius. Sveikiname Bronių!
Mantas G.

EUROPOS DIENA
Gegužės 9 dieną Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka pakvietė kartu švęsti
Europos dieną. Šioje gražioje šventėje puikiai leido laiką ir Dienos centro lankytojai. Kokia
buvo šventė ir, kas labiausiai patiko, pasakoja patys jaunuoliai:

„Būgnai patiko, kurie pagaminti iš
bambalių, kibirų. Filmavau, norėjau
pažiūrėti ir, kad draugams
parodyčiau.“

„Su butelkom grojo, su kibirais, su
puodais grojo. Dar berniukai šoko. Vėl
paukščiai mediniai buvo daromi,
spalvino, ant rankos piešė. Mojavom visi
Laimutei. Smegenys buvo... Dirbtinės
smegenys...“

Bronius
Renata

„Iš pradžių buvo šalta, nes
snigo. Patiko breiko šokis.
Nuo tada pradėjau linksmintis.
Buvo konstravimas iš lego.
Dar draugų sutikau.“

„Įdomu buvo.
Mačiau tokias
bačkas nupjautas ir
grojo su jomis.“

Jurgita

„Sušaliau. Patiko su
bambaliais... Galėtume
pasidaryti. Įdomu kaip ten
padaryta? Daug įvairių
variantų prisimąstėm.“

Deivydas
Ingrida

IŠVYKA Į ŠIAULIUS
Gegužės 11 dieną vykome pramogauti ir susipažinti su Saulės miestu. Štai, lankytojai
dalinasi įspūdžiais apie išvyką į Šiaulius, aplankytus kultūrinius objektus:

Ramunė – „Buvau krautuvėj.
Nusipirkau maisto prekių. Neradau
skanių saldainių ir buvo liūdesys.
Įeinu į parduotuvę ir viską perku,
ką pamatau. Pamatėm žmonių nematytų.
Gėriau vandenį iš fontano. Aš ir visokiom
pozom dariau, kai fotografavo.“

Deivydas – „Smagiai buvo pasivaikščioti, nebuvo
triukšmo, biški atsipalaidavau. Piešiniai patiko ant
namo sienos su grafiti bei metaliniai batai.“
Bronius – „Įlipau į tuos batus, per dideli, išmiera
ne tokia. Lauke buvau, žiūrėjau statulas. Smagu
pažiūrėt. Pasikraunu energijos, kai pasivaikščioju.“

Renata – „Tenais daug siūlų. Daugybė siūlų
visokiausių. Ir pigių, ir brangių, ir didelių, ir mažų.
Margų nusipirkau. Buvo grybai, piniginis fontanas,
batai ant medžio pakabinti. Ant sienos buvo išpiešti
šakar makar. Verkianti mergaitė (skulptūra)
nepatiko. Neįdomi buvo. Viena pati maža
mergaitė bliaunanti.“
Ingrida – „Matėm tokį žmogų su ūsais.
Ėjom ir pamatėm jo paminklą. Matėm piešinukų
parduotuvėj nupieštų. Nusifotografavau.“

KURŠĖNŲ MIESTO ŠVENTĖ
Gegužės 20 dieną dalyvavome gražiame renginyje, kad paminėtume Kuršėnų miesto
gimtadienį. Dalyvavo daug įstaigų: mokyklos, ligoninė, Raudonasis kryžius bei MES – Dienos
centras. Šventė prasidėjo eisenos laukimu. Linksminomės, muzikavome ir su gera nuotaika
pradėjome žingsniuoti per Kuršėnų miestą į parką. Mojavome vėliavėlėmis ir balionais.
Parke žmones pasitiko įvairios linksmybės. Pirmiausia, visiems siūlėme pasidaryti lėles iš
šiaudų, siekiant prisiminti senovę ir Kuršėnų miesto pavadinimo atsiradimo legendą, susijusią su
šienu. Taip pat, kvietėme nusifotografuoti su šiaudinėmis lėlėmis ir nuostabia varna su skrybėle.
Drąsiausieji galėjo išbandyti spalvotą ratą ir išsisukti mūsų padaryti darbelį. Džiaugiamės smagiai
praleista diena.
Jurgita Z., Kastytis V.

3X3 KREPŠINIS
VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ jaunuoliai birželio 6 d. dalyvavo Šiaulių
miesto savivaldybės globos namų organizuojamame 3x3 krepšinio turnyre „Godos taurei laimėti“.
Visi turėjo galimybę išbandyti save įvairiose sportiškumo, taiklumo ir atkaklumo reikalaujančiose
užduotyse. Daugiausiai savo įspūdžiais dalinosi Bronius:
„Vyko krepšinis. Aš keturis sykius pataikiau, gal daugiau dar. Neleidau mesti į krepšį kitiems.
Gynyba buvau. Ten laksčiau daug, po prakaitu variau, bėgiojau. Medalius gavom, kad į krepšį
pataikėm, žaidėm. Džiaugiausi, kai laimėjau.“

PROJEKTO „SPORTAS + SVEIKA MITYBA = SVEIKATA” ĮGYVENDINIMAS
Pagrindinis projekto tikslas – didinti proto negalią turinčių asmenų, jų tėvų ir senjorų
motyvaciją aktyviai, naudingai leisti laisvalaikį bei gilinti žinias apie sveiką mitybą, įtraukiant
juos į sveikatą puoselėti skatinančias veiklas. Siekiant šio tikslo, birželio mėnesį dalyvavome
šiaurietiško ėjimo pamokose bei paskaitoje – pokalbyje apie mitybą ir sveiką gyvenseną.
Lankytojų patarimai Jums, siekiantiems stiprinti sveikatą:
 Sveika gyvensena – „Nedaug valgyti. Saldainių negalima, nes dantys gali skaudėt,
prisiaugint svorio gali.“ (Mantas G.)
 Sveika gyvensena – „Tepu, tepu, mankšta, gert vandens. Su saiku valgyt, su
pertraukom valgyt.“ (Renata)
 Sveika gyvensena – „Sveikas maistas. Mėsą su daržovėm valgyt. Nemaišyt maisto,
kai pripranti. Negalima padažo, cukraus.“ (Bronius)
 „Kai pilvą skaud negalima valgyt.“ (Toma)

