Kastytis – „Kad taip sumastėt parodyt žmonėms, aš
gerbiau darbuotojus.“
Ingrida – „Mankštą darė visi. Džiaugiaus, dėl visų
draugų, kad jie su šypsenom kabinete buvo. Buvau nustebus,
kad buvo sukurtas, toks filmukas.“
Vitalija – „Gers, kad ten buvo pasaka apie dienos
centrą.“
Ramunė – „Patiko, bet ir įdomiai. Reikalingas, kad
gali pažiūrėt apie kitus ir save.“

ŠV. VELYKOS RIDU RIDU...
Kovo 30 d. dienos centre šventėme Šv. Velykas. Pasak Vitalijos, Velykos yra šventė, kai
reikia ridenti kiaušinius ir juos valgyti, kad būtumėm stiprūs. Visi draugai dažėme margučius su
flomasteriais, su tampomu popieriumi, apklijavome laikraščiais, o paskui ridenome spalvotus,
gražius margučius. Dar apklijavome popierinius kiaušinius su spalvotais popieriukais ir pan.,
kuriuos įsmeigėme į dėžutę, panašią į pievą, į žolę. Daugiausiai kiaušinių laimėjo Mantas, kuriuos
nešėsi namo parodyt šeimai.
Ingrida K., Vitalija K., Kastytis V.

Skyreliai „KĄSNIUKS“ bei „ORAI IR IŠMINTIS“
RECEPČIUKAS
„Tinginio pusbrolis“
(Beatos receptas)
Jums reikės: 350-400 g įvairių sausainių (gaidelis, avižiniai, vafliai, Digestive sausainiai);1
indelio karamelės (rududu, galima ir kondensuoto pieno); 80 g sviesto; 100 g juodo šokolado; 50 g
pieninio šokolado.
Kaip pagaminti: Sausainius susmulkinti, kai kuriuos iki trupinių su didesniais gabaliukais.
Puode ištirpinti sviestą, šokoladą ir karamelę, viską dėti į puodą vienu metu ir kaitinti ant nedidelės
ugnies, kol keletą kartų pamaišius pasidarys vientisa masė. Ji kartais gali atsiskirti – riebalai sau,

saldžioji masė sau, tai, tiesiog, viską aktyviau pamaišykite. Ištirpusią saldžią masę užpilti ant trupinių,
sumaišyti, dėti į sviestiniu popieriumi arba maistine plėvele ištiestą indą ir suberti visus trupinius. Dėti
į šaldytuvą, kol sustings. SKANAUS!

BRONIUKO ORŲ
PROGNOZĖ

IŠMINTINGI ŽODŽIAI

Daugelis žmonių daro klaidą
nesileisdami į kelionę tol,
kol nenumatys kiekvieno
žingsnio ir neišvys
viso kelio. Bet mūsų
gyvenimas veikia
pagal kitokį principą:
kelias ir visi jo posūkiai ima
dėliotis po to, kai žengiame pirmą žingsnį.

Gegužės mėnesį pasitaikys
saulėtų dienų, tačiau labiau bus
lietingas mėnuo. Pūs nedidelis
vėjelis.
Daugiau
šilumos
sulauksime pavasario pabaigoje.
Termometro stulpelis gali šoktelti
net iki 19 laipsnių šilumos.
Tikėtina, jog vasaros pradžia taip
pat bus šilta, tačiau neretai
dundės perkūnija, tad visi
išjunkite elektros prietaisus ir
niekur neikite į lauką.

LANKYTOJŲ KALBOS „PERLIUKAI“


Į užduotą klausimą apie mėgstamą muziką, Žilvinas atsakė, jog „tik ne Aliukai. Aliukai jau
100 kartų ne ne. Ten barškalai tik, tarkšt, barkšt.“
 Renata visiems uždavė klausimą apie tai, „kas yra bičgalvis“,
nes pati sugalvojo tokį žodį ir nežinojo, ką jis reiškia.
 Kai dienos centre darbavosi viena
darbuotoja, Vitalija ją apibūdino taip – „sukas
kaip voverytė“.

Skyrelis „Darbuotojų kampelis“

TĘSIAME...
Pagaliau sulaukėme pavasario!!! O šiame laikraštuko numeryje, Jūs, mieli
skaitytojai, sulauksite dar dviejų nuostabių pasakojimų apie mūsų dienos centro darbuotojus.
Pristatau mūsų darbuotoją Moniką. Dienos centre Monikai
tenka ypatinga užduotis – draugauti su ypatingais žmonėmis. Jai
tenka kasdieninėje veikloje, pasitelkiant visą savo kūrybingumą,
ugdyti ypatingus dienos centro lankytojus. Be savo pagrindinės
veiklos Monikutė yra ir kitų dienos centro lankytojų draugė. Su ja
lankytojai mėgsta pasikalbėti, papasakoti savo išgyvenimus,
pasiguosti. O daugiau teisybės sužinosite apie šią mūsų darbuotoją
paskaitę lankytojų mintis.
Lankytojų mintys apie MONIKĄ:

Mantas G. – „Gera Monika. Puzlę dėliojam, šnekamės, kalbamės, kaip namuose
sekas. Padeda, jeigu reikia. Patinka būti su Monika.“
Deivydas – „Gera draugė. Gali su ana pajuokauti. Kartu šnekam, juokaujam.“

Kastytis – „Linksma, mėgstanti pajuokauti ir suprantanti.“
Arūnas – „Gražiai atrodo: gražios akys, graži šypsena, gražiai rengiasi.“
Vitalija – „Monika labai gera buvo, šokdavau. Šiandien Monika prižiūri Dovydą ir
Mantuką. Monika pati gražiausia .“
Ir kaip gi dienos centro bendruomenė gyventų be visų sulūžusių daiktų taisytojo,
įvairiausių priemonių gamintojo, kurios reikalingos kasdieninėje ir projektų įgyvendinimo
veiklose bei vairuotojo Aleksandro. Jeigu nebūtų Aleksandro,
tai sėdėtumėme ant sulūžusių kėdžių, prie sulūžusių stalų. O
ir vaikščioti į dienos centrą tektų pėsčiomis. Daugiau apie
Aleksandro darbus papasakos patys lankytojai.
Paskaitykime,
kaip lankytojai apibūdina ALEKSANDRĄ:

Ramunė – „Geras, nuveža į Norfą. Labai fainas ir mėgsta
juokauti.“
Kastytis – „Padeda, nuveda į tualetą, kai paprašau. Aleksandras mėgstantis
pajuokauti, gerai vairuoja.“
Mantas G. – „Geras vairuotojas. Kartais žolę pjauna vasarą.“

Renata – „Padeda mums ir viskas. Lempas taiso, perka, ką darbuotojai prašo ir
viskas.“

Bronius – „Žolę pjauna, kai sugenda kas nors – tvarko, autobusiuką vairuoja.“
Žilvinas – „Vairuotojas kaip vairuotojas, kaip kitaip sugalvosi.“

Vitalija – „Aleksandras labai anksti atvažiuoja, o aš norėčiau miegoti. Ratą, vairiuką suk.
Liftą taiso.“

Arūnas – „Dirba prie kompiuterio. Gražiai plauna autobusiuką. Laimingas. Gražiai
apsirengęs.“
Bertos padėjėjas X
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