
 

 

 

 
Lietuvoj greičiau praeitų virusas. Kepiau apkepą. Pyragą morkų. Piešiu iš 
taškų. Spalvinu mandalas. Stalo žaidimus žaidžiu. Pasivaikščiot ėjau su 
kauke. Žiūriu žinias. Kalbu per kompiuterį  klausaus muzikos. Darom 

visokias  mankštas. Žiūriu DC Godos puslapio pamokas. 

JANAS 

Sveikinu visus su teatro diena. Gaila, kad nevaidinom. Sveikinu  klientus,   

kurie gimėt balandį, artėja melagių diena, pajuokaukit, pameluokit. Artėja  
didžiausia  šventė  Velykos – ruoškitės. Darom valgyt, tvarkomės  
pasiilgom užsiėmimų,  sportuoju namuose, nesėdžiu - sprendžiu  
kryžiažodžius.     
VYTAUTAS 

Labai noriu eiti į Godą, noriu dainuoti, solinį koncertą padainuoti. 
Pasiilgau vadovų. Labai gerai būti vaikinų bute. Noriu dažnai čia būti jei 
direktorė leis. 

ŽIDRŪNAS  
Susirinkimo metu dalyviai diskutavo klausimu „Kodėl man patinka lankyti 
dienos centrą“.  

Živilė – dėl to kad dienos centre būti gera.  
Tadas – nes smagu eiti visą laiką.  
Domas – geri nuostabūs darbuotojai ir patinka groti.  
Vytautas – todėl kad man patinka lankyti.  
Židrūnas – man patinka dainuoti ir repeticijos.  

Jan – man patinka groti gitara ir važiuoti į koncertus.  
Edvinas – kad nenuobodžiauti, kad nebūtų liūdna kad nenusibostų taip 
kaip būnant namuose.  
Iveta – visko po truputį mokytis. Ypač nėrimas patinka.  
Asta – patiko dainavimas ir sportas.  



 

 

 

Edita – kad veikti namuose nėra ką.  
Marius – nes smagu.  

Ieva – todėl kad yra daug veiklų ir nenuobodu. 
Aš visus sveikinu su artėjančiom šv. Velykomis. Linkiu ko gražesnių 
margučių. Svarbiausiai švęskime namie 

ir greitai pasimatysime.  

Domas L. 

 

Pasidalinkime truputį prisiminimu. 
Edvinas - foto su drugiu. 

O aš nupiešiau savo piešinį ir 
pavadinau Korono virusu kaip 

įsivaizdavau kaip kovit 19 turėtų 
būti. Foto su piešiniu. 
Man jau atsibodo karantinas. 

Truputį nuobodu karantine, bet 

gerai kad aš niekom nesergu tai 
tenka į miestą su mašina 

nuvažiuoti. Gal skirtą koncertą Mamos dienai po karantino padarykim aš 
manau.  Man visai graži daina kur turėjo būti dainuota šių metų 
Eurovizijoje Lietuvos gabaliukas. Gal reikia teatrui naujos muzikos 

paieškoti.Gal teatrui reikės tokio šokio On fire. Aš pagal šią dainą radau 
šokius kelis. Norėčiau po karantino vaidinti tą  ką ruošėmės Teatro dienai. 

Domas 

 

 

 

 

 

Igorio boso rakto natos.   Ievos darbelis sausi pusryčiai        



 

 

 

Delionė. Katinas deimantinė mozaika iš Monikos išmokau o Asta apie 

Paryžių dėlios. Skaitau pasakų knygas. 

IVETA 

Marius taip pat 

dėliojo 
deimantinę 
mozaiką. Jo 
pasirinktas 

paveikslėlis 
tigras, nes 

vaikinas 

mėgsta gyvūnus. 

MARIUS 

Na neblogai kas nors groja bet visą laiką atsiranda žmonių kurie geriau 
sugeba viską. Reikia neužmiršti kai mes galvojame kad viską sugebame 
gerai visą laiką atsiranda žmonių kurie sugeba du kartus geriau. Neblogai 
groja mūsiškiai Janas gerai sugeba groti gitara, Edvinas gerai dainuoja 

Ieva gerai dainuoja, bet visą laiką atsiras žmogus  kuris sugeba geriau negu 

mūsiškiai sugeba. Kai galvoji kad viską sugebi reikia neužmiršti kad yra 
kas sugeba geriau už tave. Va taip va yra. 
Tadas 

Edita turėjo namuose 
instrumentą ir pati nusipiešė 
bei susiklijavo lipdukus. 

Sėkmės grojant namuose. 

 

 

Sveiki, su Šv. Velykomis. Linkiu sveikatos, nedingstančio optimizmo, 
stiprių margučių ir gražios pavasario šventės. Čia kelios foto iš butų 
kitokių Velykų.  Evelina 



 

 

 

 
 

 

 

 

Sveika mityba yra pats svarbiausiais būdas. Tai 
reiškia sportuoti ir valgyti daugybę vaisių ir 
palaikyti sveiką savo kūną. Ir valgyti kas yra 
sveika kūnui. Valgyti vaisių, svogūnų ir kitus 
patiekalus, nes kartais reikia ir maišyti o ne 
pastoviai valgyti tą patį. Visą laiką galima 
pamėginti. Tai yra pakeitimai kaip sakoma 
pakeiti ir tai yra įvairovė tai ką tu valgai.  
TADAS 

Dėlioju mozaiką. Dėlioju šunį. Paišiau su 
tušiniu. Dažiau kiaušinį. Dariau kiaušinį 
skaniai. Su mėsa, morka. Dariau vėliavas 
Čekijos, Ukrainos, Lietuvos - 5 šalys padarytos. 
Gaminu valgyt, grojau šaukštais. Grojau vakar. 
Sveikinu su Velykom per kamerą. Šiandien 
atspėjau klausimus. Apie Šiaulius. Vaidinau su 
kojinėm. Žinios sakė, kad virusas daugėja 
Amerikoj. Pirmoj vietoj dabar. Virusas 

pratęstas iki gegužės. Skambinu su Goda per 
Zoom. Kur Kaunas ir Vilnius turi. Žiūriu įrašus 
internete Godos. Daug įkėlinėja. 
JANAS 

Buvo antras  internetinis susirinkimas. Buvo 13 

žmonių. Buvo 3 klausimai pagrindiniai. 

Pagrindinis klausimas buvo  rašyti į laikraštį 
straipsnius. Antras klausimas buvo kuo daugiau 

rinkti mėlynos spalvos dalyvauti  parodoje. O 



 

 

 

trečias klausimas buvo ką veikti namuose, aprašyti ką  veikiame namuose 

tokia tema. Aš kaip pirmininkas pasveikinau su  Melagių  diena. 
Sugalvojau  renginį  pavyzdžiui rinkti gražiausią kiaušinį. Namuose aš 
ilsiuosi, tvarkomės valgyti darom, domimės kas vyksta  pasaulyje - 
pagrindinė tema virusas dar žiūrim Prototo, Proto mūšį,   internete ieškom 
receptų.  
VYTAS  

 

Ieva dalijasi su 

jumis, kad kasdien 

meldžiasi. Čia jos 
malda. 
 

 

Čia Ivetos angelų kolekcijos dalis ir asmeninės 
fotografijos. O Edita jums nufotografavo savo 

augintinį. 

 

Igorio 

keptas 

batonas

Vaikina

s 

dalijasi 

kulinariniu atradimu, kad iš bandelių tešlos galima išsikepti batoną. 



 

 

 

Šį mėnesį buvo labai 
gražus laikas švęsti 
gimtadienius. Balandžio 
mėnesį gimė Arūnė, 
Saulius, Židrūnas ir 
Domas. 

Sveikinimai jiems. 

Būkite laimingi ir 
sveiki. Gražių akimirkų 
namuose ir iki greito 

susitikimo su vsais draugais. 

 

Edvinas siunčia linkėjimus 
visiems muzikos mylėtojams. 
Klausykitės muzikos, 
dainuokite, dalinkitės 
nuomonėmis DC Goda 
facebook grupėje ir teskamba 
muzika pas jus namuose. 

 

Mus pasiekė dar viena deimantinė mozaika. Asta 
sudėliojo Paryžiaus vaizdą. Smagi veikla būnant 
namuose.  

Artėja Motinos diena. Ruoškitės sveikinti savo 
mamas. Pasigaminkite dovanėlę ar iškepkite 
pyragą. 
Žiūrėkite DC Goda facebook ir dalinkitės savo 
išgyvenimais bei ką veikiate namuose. Iki 
susitikimo. 

 

 


