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“Oranžinė diena” Vilniaus l-d “Pušaitėje” 

 

 Išaušo ir “Pušaitėje” Oranžinė diena. Šioje dienoje dalyvavo 

“Vėžliukų”, “Kodėlčiukų”, “Linksmųjų nykštukų”, “Kačiukų 

trobelės” ir “Gudručių”grupės (apie 65 ugdytinius ir 5 pedagogus). 

Tarėmės su tėveliais iš anksto, kad tą dieną vaikučių aprangoje 

dominuotų oranžinė spalva, o ir pačios pedagogės nušvito 

oranžiškai. 

 Visų pirma mūsų pramogos-koncertėlio tikslas buvo 

edukacinis-vaikams pasakota apie moliūgų ir kitų rudeninių 

daržovių naudą. 
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Visi drauge šokome ir dainavome oranžiniame draugystės 

ratelyje. 
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 Šypsenos spindėjo ne tik dalyvaujančių veiduose, bet ir 

vaikai jas dėliojo iš moliūgų, kankorėžių, kaštonų, vaisių. Ir tai virto 

tarsi stebuklu-net rimtesni vaikai pradėjo šypsotis, o kai kas ir 

kvatoti. “Žmogus, duodantis ne daug su šypsena, iš tiesų atiduoda 

daugiau, nei tas, kuris duodamas daug, daro tai susiraukęs.” (Žydų 

patarlė). 
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 Nors šie metai, visai ne moliūgų metai, bet jų vistiek į Oranžinę 

dieną “atvyko”. Savo moliūgus pirmiausiai dovanojome mūsų 

darželio virtuvei, su ta mintimi, kad virėjos išvirs gardžią sriubą, o 

taip ir įvyko, bei keletą moliūgų atidavėme į “Maisto banką”. 
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 Manau, kad mūsų vaikai pirmiausiai patyrė, tai didelį 

džiaugsmą būti drauge, gavo žinių apie moliūgą, patys kvietė žaisti 

bei šokti draugus. Kai šį rudenį vaikų paklausiau, kuris vaisius ar 

daržovė labiausiai patinka, ką būtų galima išrinkti daržo karaliumi, 

dauguma vaikų nurodė moliūgą. Ir tuoj pat paaiškino,  kodėl. 

Moliūgas labai didelis, gražus, oranžinis, apvalus, sunkus, įdomus, 

stiprus, kai glostai, – rauplėtas. Jis pasipuošęs geltonu žiedeliu, 

dideliais tarsi skėčiai truputį pūkuotais lapais. Mamos iš moliūgų 
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kepa blynus, pyragus, verda košes, sriubas, uogienes, gamina 

troškinius, spaudžia sultis. 

Labai džiaugiuosi, kad jau antrus metus dalyvaujame šiame 

nuostabiame projekte. Moliūgų “virusu” užkrėsta jau ne viena 

darželio grupė, kurie sodino, daigino, dovanojo bei džiaugėsi savo 

vaisiais. Grupėse rugsėjo pabaigoje dominavo darbeliai, susiję su 

moliūgu, oranžine spalva bei kitomis daržovėmis. 

 Malonu, kai vaikai, net patys mažiausi, jau pažįsta tokią didelę 

daržovę-moliūgą, atradę aplinkoje oranžinę spalvą, pasko, jog tokia, 

kaip moliūgo; prisiminę ar išgirdę pasakas, istorijas, kur minimas 

moliūgas, būtinai pabrėžia ( pvz., “Pelenė”, “Čipolino nuotykiai”). 

 

                                               Auklėtoja-metodininkė Jolita Matulytė. 


