DRAUGYSTĖS ŽAIDIMAI ŽAGARĖJE
Birželio 28 dieną vyko susitikimas su draugais Žagarėje. Ten mes vaikščiojom mediniu, siauru
miško takeliu, žaidėm draugystės žaidimą, kur reikėjo visiems susikibti rankomis. Taip pat, kūrėme
pasaką po vieną žodį. Matėme, kai draugai lauke, dideliame puode gamino košę ir paskui mus
pavaišino. Galiausiai, gavome apdovanojimus už pasakos kūrimą, už dalyvavimą, už draugystę.
Buvo smagu, todėl nepajutome, kaip greitai prabėgo laikas.
Bronius B., Kastytis V., Mantas G.

Skyreliai „KĄSNIUKS“ bei „ORAI IR IŠMINTIS“
RECEPČIUKAS
„Karamelinis obuolių pyragas“
Jums reikės:
BISKVITUI: 200 g. kambario temperatūros sviesto, 180 g. cukraus, 1 a.š. vanilinio cukraus,
žiupsnelis druskos, 3 kiaušinių, 2 a.š. kepimo miltelių, 250 g. miltų.
OBUOLIŲ SLUOKSNIUI: 800 g. obuolių, 375 g. karamelizuoto sutirštinto pieno.

TRUPINIAMS: 75 g. miltų, 75 g. cukraus, 50 g. avižinių dribsnių, 1 a.š. cinamono, 75
g. šalto sviesto.
Kaip pagaminti:
1. Biskvitui skirtą minkštą sviestą išsukame su cukrumi, vaniliniu cukrumi bei druska
iki purumo, kol apimtis padidės beveik 2 kartus (apie 3-5 min.).
2. Po vieną įmušame kiaušinius, po kiekvieno paplakant po 1 min.
3. Suberiame persijotus, su kepimo milteliais sumaišytus miltus. Su šaukštu atsargiai
išmaišome, kad neliktų miltų gumulėlių.
4. Obuolius nulupame, išpjauname sėklalizdžius ir supjaustome plonais griežinėliais
arba kubeliais.
5. Karamelizuotą sutirštintą pieną pašildome mikrobangų krosnelėje, kad suminkštėtų ir
sumaišome su obuoliais.
6. Suberiame į dubenį trupiniams skirtus
sausus produktus ir išmaišome.
7. Sudedame kubeliais supjaustytą
šaltą sviestą ir iš pradžių su dviem peiliais
maišome/pjaustome, kol gausime stambius
trupinius. Darbą pabaigiame rankomis.
8. Į kepimo popieriumi išklotą formą
(25x40 cm.) supilame biskvito tešlą, išlyginame.
9. Ant tešlos tolygiai sudedame obuolius.
10. Ant obuolių tolygiai sutrupiname trupinius.
11. Kepame 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 50-60 min.

BRONIUKO ORŲ PROGNOZĖ
Įpusėjus vasarai bus šilta. Temperatūra
sieks 23 laipsnius šilumos, o kartais sušils iki
28 laipsnių. Gali pasitaikyti ir vėsesnių orų,
kai temperatūra bus tik 14 laipsnių šilumos,
bet nereikėtų išsigąsti. Šią vasarą šiluma mus
palepins, o vasarinis lietus atgaivins.
Galimas stiprus vėjas ir perkūnija.

IŠMINTINGI ŽODŽIAI

Meilės, kaip ir laimės, nereikia
ieškoti, ja reikia būti!

LANKYTOJŲ KALBOS „PERLIUKAI“
 Rasa apžiūrėdama rankdarbių kabinetą,
lentynas sako: „Daug turto turi, pilna visko čia.“
 Neringa pasakė:
„Sunkus mokslas vert medelį.“

Skyrelis „Darbuotojų kampelis“

TĘSIAME.........
Pagaliau! Vėl naujas numeris, vėl nauja galimybė pristatyti, Jums mieli skaitytojai,
dienos centro nuostabiuosius darbuotojus. Su ypatingais žmonėmis gali dirbti tik ypatingi
žmonės - šį kartą noriu papasakoti jums apie darbuotojas, kurių dėka mūsų kiemas kiekvieną
pavasarį, vasarą bei rudenį atgyja, nes jame žydi išpuoselėtos ir laaaaaaaaabai gražios gėlės.
Taigi, taigi pristatau! Svetlana, ne tik su didžiausiu džiaugsmu
rūpinasi ir prižiūri lauke augančius augalus, bet ir dienos centro
patalpose esančias gėles. Gėlių prižiūrėjimo meno Svetlana moko
ir lankytojus. Kiekvieną savaitę kartu su vienu iš dienos centro
lankytoju laisto gėles. Galėčiau rašyti ir rašyti apie mūsų Svetlaną,
bet... Na, ką aš jums čia pasakosiu, geriau patys paskaitykite mūsų
lankytojų mintis apie šią darbuotoją bei jos atliekamus darbus.
Lankytojų mintys apie SVETLANĄ:

Kastytis – „Draugiška, pamankština, dantų pastą uždeda
po pusryčių, kai dantis plaunuos. Juokauja, linksma.
Masažuoja su kamuoliukais per mankštą. Šilta.“
Jurgita – „Labai, labai maloni moteris. Mes ją praminėm – medicinos sesute. Mūsų
kompanija taip vadinam. Gera patarėja, gera išklausytoja – pataria, kokius pratimus daryti
per užsiėmimą. Kaip pernai buvo motinos diena, mokino, kaip gėles sodinti. Pataria, kokias
arbatas gerti nuo nervų ir nuo visko. Mėgsta bajeriukus skaldyti gerus.“
Deivydas – „Yra humoristė, šnekanti, paprasta moteris. Nieko jinai nebijo, paprasta
moteris.“

Arūnas – „Gražiai apsirengusi, gražus stilius. Padeda sportuoti. Sodina gėles, laisto
kartu su mano draugais. Gražūs plaukai.“
Opa opa opapa, pristatau Reginą! Noriu priminti, kad mūsų kolektyve yra dvi
darbuotojos vardu Regina, o dabar jums papasakosiu apie Linuko geriausią draugę Reginutę.
Reginutė yra ne tik gėlių mylėtoja, bet pagrindinė, nepakeičiama tortų ir pyragų pjaustytoja
bei gimtadienio atviručių rašytoja. Nei viena dienos centro šventė neapsieina be jos
supjaustytų gardumynų. Ir jeigu iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai
paprastas darbas, tai noriu pasakyti, jog taip tikrai nėra. Mūsų
švenčių pyragai ir tortai būna įvairiausių dydžių
ir formų – tai ypatinga užduotis, nes reikia paskaičiuoti
ir padalinti visiems po lygiai, kad visiems užtektų,
niekas neliktų užmirštas. O daugiau teisybės sužinosite
apie mūsų šią darbuotoją paskaitę lankytojų mintis .
Paskaitykime, kaip lankytojai apibūdina REGINUTĘ:

Arūnas – „Graži, ryški. Gražiai apsirengusi.“

Bronius – „Draugiška, maloni, nuostabi, meili. Stropi darbininkė – ravėja, laisto, sodina
gėles.“

Mantas G. – „Padeda draugams apsirengti, paduoda valgyti. Su Linuku eina pasivaikščioti.
Geras žmogus. Jogurtus išdalina. Darbinga, daug dirba. Kartais linksma būna.“

Kastytis – „Linksma, padedanti. Kartais aprengia, palydi iki durų ir atrakina vakare, kai
vežioja.“
Naujas Bertos padėjėjas X

ŠTAI IR...

TIK TAK,
TIK TAK!!!

JAU LAIKAS ATOSTOGAUTI!
VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“. Adresas: Durpynų g. 10, tel/faks: (8-41) 580 778,
el. paštas: dienoscentras.kursenai@gmail.com, internetinis puslapis: www.dienoscentraskursenai.lt
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