ADVENTINIS LAIKOTARPIS
„Susijungusios nykštukų
mintys per kalėdinį
blizgutį.“ (Kastytis)

„Belaukiant Kalėdų
pamojuojam šaltom
ugnelėm.“ (Kastytis)

„Saldus gyvenimas su
vaisiais ir šokoladu.“
(Kastytis ir Ingrida)

„Nykštukas
rado dovanų.“
(Bronius)

„Stebuklingo laiško
rašymas.“ (Kastytis,
Bronius)

„Snieguolė kuria
stebuklą iš medžio ir
siūlų.“ (Kastytis,
Bronius)

„Žiemiškas
mėlynas
puodas.“
(Deivydas)

„Draugystės
eglė.“
(Ingrida)

„Kalėdinė šventė.“
(Arūnas)

Skyreliai „KĄSNIUKS“ bei „ORAI IR IŠMINTIS“
RECEPČIUKAS
„Fondiu iš kakavos“
Jums reikės: 3 v. š. kakavos, 1 v. š. sviesto, 5 v. š. cukraus be kaupo, 2 v. š. vandens,
vaisiai pagal poreikį.
Kaip pagaminti:
1. Visų pirma pasiruoškite vaisius. Vaisius rinkitės tokius,
kokius labiausiai mėgstate: bananus, braškes, įvairias uogas,
mandarinus ar kita.
2. Į indą sudėkite kakavą, sviestą, cukrų ir vandenį. Viską
maišant užvirinkite ant viryklės, kol taps vienalyte mase.
3. Gautą masę supilkite į fondiu skirtą indą, kuris jau turi būti
kiek pašilęs nuo žvakelės ir nesustingdyti gauto šokolado.
4. Merkite vaisius ir mėgaukitės! Skanaus!

BRONIUKO ORŲ PROGNOZĖ

IŠMINTINGI ŽODŽIAI

Žmonės svarsto, kur jiems reikėtų būti, ką
jiems reikėtų veikti, nors iš tikrųjų turėtų
daugiau rūpintis KAIP būti.
M. Litvakas

Visas vasaris bus lietingas.
Tik mėnesio pabaigoje pradės
šalti,
kuomet
temperatūra
nukris iki 10 laipsnių šalčio bei
gali pasnigti. Bus dideli vėjai.
Kovas dar bus šaltas, bet
balandžio mėnesį truputį sušils
ir taip sulauksime pavasario
pradžios.

LANKYTOJŲ KALBOS „PERLIUKAI“


Ingrida susirūpinusi vieno darbuotojo sveikata tarė:
„Jums yra spaudimo ir karščiavimo dignozė“. Dignozė,
pasak lankytojos, yra diagnozė.
 Kalbėdama apie Naujus metus, Ingrida pasakė,
jog visi „ferverkes šaudėm“.
 Žaidžiant „Alias“ žaidimą Vitalija pasakė,
jog „medis auga protingai“.

Skyrelis „Darbuotojų kampelis“

TĘSIAME........
Pagaliau sulaukėme žiemos, nors ir nešaltos. O kartu su žiema atkeliavo naujas ir
laaaaaaaaaaaabai šiltas laikraštuko numeris. Šiame laikraštuko numeryje, jums, mielieji,
pristatysiu darbuotojus, kurių dėka dienos centro lankytojai atsipalaiduoja įvairiausiais
būdais. Visi yra reikalingi bei naudingi.
Spalvos, formos, linijos gražiausios ir gaunas menas
nuostabiausias. Taip būtų galima pristatyti mūsų darbuotoją
Vitaliją, kurios dėka dienos centro lankytojai turi galimybę
prisiliesti prie molio, atsipalaiduoti meno terapijos metu. Tai
meniška asmenybė, o daugiau ir vaizdžiau apie Vitaliją
papasakos mūsų nuostabieji lankytojai:
Lankytojų mintys apie VITALIJĄ:

Ingrida – „Labai gera, linksma, labai su šypsena, labai
graži, akys gražios, lūputės nedidutės. Paduoda spalvinti.“
Ramunė – „Faina dirbt, normaliai.“

Kastytis – „Draugiška, padeda kartais man. Aš padedu
su Mariuku ar Broniuku sudėt kėdes. Kartu darom atvirutes. Prie molio padeda – pažiūri ar
gražiai padariau, ar per nauja reikia daryt.“
Vitalija – „Patinka, graži. Kažką darom, bet nežinau. Vitalija gera.“
O dabar pristatau dar vieną mūsų darbuotoją – tai Rita, kuri daugiausiai rūpinasi
Emiliu ir Irmante. Tačiau ją labai myli ir kiti dienos centro lankytojai, kuriems patinka
pasikalbėti įvairiausiomis temomis arba, tiesiog, būti išklausytiems. Bet ką aš čia ir
papasakosiu, juk teisingiau ir daaaaaug daugiau apie bendrus pokalbius bei darbus
papasakos patys lankytojai:
Lankytojų mintys apie RITĄ:

Ramunė – „Faina, galima pasišnekėt, tik ne viską, bet
galima pasišnekėt. Draugiška ir vienu žodžiu dar galiu
pasakyt, nu faina, maloni. Pašnekam apie gyvenimą,
nu ir viskas.“
Kastytis – „Draugiška, kaip reikia padeda, simpatiška,
mėgstanti pajuokauti.“
Mantas G. – „Visai geras žmogus. Indus padeda išplaut,
vaikus prižiūri, apsirengt padeda.“
Renata – „Gerutė, man patinka. Gerutė, kad gerutė.
Mėgsta megzti, o aš mėgstu nerti. Jinai mezgėja, o aš nerėja. Ateinu pas ją ir pabūnu, kol
ne laikas išeiti. Klausinėju, kaip sekas megzti.“
Bertos padėjėjas X
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