Rato gimtadienis

2008 metų vasario 3 dieną įvyko iškilmingas Lituanistinio sekmadieninio darželio
„Ratas“ Ženevoje atidarymas. Šį sekmadienį Kristinos pastangomis taip pat
iškilmingai ir nepaprastai linksmai šventėme jau antrąjį „Rato“ gimtadienį. Tik
susirinkę, dar laiptinėje ėmėme pūsti balionus ir šurmuliuodami ruoštis šventei. Iš
tiesų šventę jautėme jau nuo pereitos savaitės, nes „Ratas“ gavo tikrą gimtadienio
dovaną. Šveicarijos lietuvių bendruomenės tinklalapio administratorė, Ilona
Katkienė, kuri nuo pat darželio įkūrimo savo iniciatyva išmoningai tvarko ir savo
sukurtą darželio „Ratas“ tinklalapį, mums padovanojo ilgai lauktą besikeičiančių
„Rato“ nuotraukų galeriją. Labai ačiū, Ilona!
Na, o prieš gimtadienio šventę, dar turėjome ir pamokėlę, ją šį kartą vėl vedė sesutės Joana ir Vita
Daunytės. Tęsėme mašinėlių, transporto temą. Visi pasidalinome po spalvotą knygelės su spaudais lapą,
ant kurio matėme lėktuvą, traukinį, dviračiu važiuojantį berniuką. Mokytojos skaitė tekstą su praleistais
žodžiais, o vaikai turėjo sugalvoti, kokių žodžių trūksta ir į tuščias vietas įspausti spaudą su trūkstamu
žodžiu-paveikslėliu. Didesni gerokai suko galvas, o jauniausiems buvo labai smagu spauduoti. Po to greitai
pasidalinome instrumentus ir, žinoma, dainavome „Mažas mašinėles“. Kiekvieną kartą skambant mašinėlės
varpeliui, skambėjo ir mūsų instrumentai. Taip prasidėjusi linksmybė toliau tęsėsi, nes jau ėmėme kalbėtis
gimtadienio tema, pūtėme vienas kitą kaip žvakes ir žaidėm labai linksmą žaidimą „Bėgo ožka per girią“,
ožka užkliuvo, vienas jos ragas riogsojo, vaikai vėpsojo, kaip ten reikia daryti ir darė taip, kaip ratelio viduryje
esantis vaikutis daro. Na ir prisijuokėm! Po to dar žaidėme žuvis ir tinklą, o tada... skambant linksmajam
„Keistuolių teatro“ „Gimtadienio maršui“ pas vaikus ir pas darželį „Ratas“ atkeliavo gimtadienis!
Smagiai pažygiavę ir padūkę su balionais, pravėrėme kito kambario duris, kur mūsų jau laukė Kristinos
nuostabiai papuoštas stalas, jos iškeptas tortas, jos ir kitų mamyčių prikepti pyragai ir pyragaičiai. Net akys
apraibo. Vaikai tuojau puolė prie torto su besipuikuojančia 2 metų žvake. Tik... čia mus ištiko šiokia tokia
gimtadienio krizė... niekur negalėjome rasti degtukų, gerai, kad visai netoliese gyvenanti Edita sutiko jų
atnešti iš namų. Kita vertus, nėra to blogo, kas neišeitų į gera, ši pauzė buvo puiki proga išmokti ir gerai
parepetuoti „Ilgiausių metų“. Kai žvakė jau buvo uždegta, mes darniu choru užtraukėme: „ilgiausių metų,
ilgiausųųųųųųų“. Darželiui linkėjome laimingų, džiaugsmingų, dainingų, linksmiausių, žaidimų, mokslingų ....
jau nebežinau kokių dar metų.
Su gimimo diena, „Rate“, gyvuok ir linksmink vaikus bei jų tėvelius ir toliau!

