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DIREKTORĖS INFORMACIJA
Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems Tėvų tarybos nariams, gausiai susirinkusiems į susirinkimą lapkričio
29 dieną. Jo metu buvo aptarti mums visiems svarbūs vaikų maitinimo, sveikatos ir ugdymo klausimai. Dar
kartą įsitikinau, kad svarbiausia mūsų visų pareiga – „mažus darbus atlikti taip, lyg jie būtų dideli ir kilnūs“.
Dėkoju!
VAKARŲ BALTŲ GYVENSENA IR TRADICIJOS
Priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje. Jo metu vaikai susipažino su pirmųjų žmonių atsikraustymu į Rytų Pabaltijo teritoriją,
pirmaisiais žmonių verslais, darbo įrankiais, baltų – kaip etninės grupės – formavimosi pradžia. Archeologinėje
ekspozicijoje vaikai matė papuošalus, kuriais puošėsi baltų genties moterys, rūbus, darbo įrankius, senoviškus
žemėlapius. Edukacinio užsiėmimo metu kiekvienas vaikas iš molio pasigamino miniatiūrinį dubenėlį bei jį
papuošė.
PROJEKTAS „PASIMATUOK PROFESIJĄ“
Priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai lankėsi Edvino Karinausko mamos Gitos darbovietėje –
Luizės „RIMI“ prekybos centro konditerijos ceche. Ji papasakojo vaikams apie konditerio
profesiją, parodė, kaip kepami tortai, pyragai, bandelės. O kiek buvo džiaugsmo, kai
vaikai patys minkė tešlą ir formavo sveikuoliškus sausainukus! Vaikų iškepti sausainiai
buvo patys skaniausi!
MAŽŲJŲ „PABIRUČIŲ“ GRUPĖS DARBELIAI
Trimečiai ,,Pabiručių‘‘grupės vaikai išmoko skaičiuoti 5 ribose. Jie geba suskaičiuoti ir pasakyti
skaičius iš eilės, taip pat atsakyti į klausimus ,,Kiek?‘‘, ,,Koks tai skaičius?‘‘. Vaikai skaičiavo mašinytes,
lėlytes, kaladėles, dėžutes, knygutes, pirštukus. Diskutuodami apie skaičius, vaikučiai išsiaiškino, ką galima
suskaičiuoti ir kas atsitiktų, jei niekas nemokėtų skaičiuoti? Trimečiai geba pirštukais parodyti ir pasakyti, kiek
jiems metukų. Lygindami daiktų grupes, „Pabiručiai“ jau išmoko skirti ir vartoti
sąvokas ,,vienas‘‘, ,,daug‘‘, ,,mažai‘‘. Taip pat išmoko surūšiuoti daiktus pagal tam
tikras savybes (spalvą, formą, dydį).Vaikai susipažino su geometrinėmis figūromis
(kvadratu, apskritimu, trikampiu). Statė statinius iš kaladėlių, grupės aplinkoje
ieškojo ir surado geometrines figūras, jas išmoko įvardinti. Trimečiai sužinojo, kad
figūros būna įvairių dydžių ir spalvų. Na, o džiugiausia, kad jau beveik visi ,,Pabiručiai‘‘ atsisveikino su
ašarėlėmis ir kas rytą drąsiai ateina į darželį, kur jų laukia auklėtojos ir geri draugai.
KAŠTONŲ DIENA
Rudenį priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikai kartu su tėveliais surinko beveik 6 kg kaštonų! Juos
vaikai įvairiai panaudojo ugdomojoje veikloje: skaičiavimo pratyboms Matematikos centre,
vardų ir raidžių dėliojimui Knygų ir Kalbos centre, daiktinių paveikslų kūrimui Konstravimo
centre („Grybas“, „Krepšys su rudens gėrybėmis“, „Automobilis“, „Rudeninis medis“). Daug
veiklų galima sukurti su gamtine medžiaga, na, o vaikams buvo labai įdomu „konservuoti“
rudenį į stiklainius.
EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS UNIVERSITETE
Priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Išmaniųjų
technologijų panaudojimas mokant užsienio (anglų) kalbos priešmokykliniame amžiuje“, kurį
vedė Rapolo Baziuko mama Dalia ir jos studentai iš užsienio – bulgarė Zheni Simeonovna ir
turkas Onur Armagan. Studentai parengė įdomias užduotėles vaikams išmaniojoje lentoje
anglų kalba. Vaikai atliko matematines užduotis, lavinamuosius žaidimus vaisių ir daržovių
skyrimui.

LAPKRITIS „ŠNEKUČIŲ“ GRUPĖJE
Lapkričio mėnesį keturmečių „Šnekučių“ grupės vaikai apsigyveno Matematikos karalystėje. Rytais
atėję į darželį, turėdavo nustatyti, kelintas tądien atėjo ir surasti atitinkamą skaitmenį. O kiek skirtingų darbelių
atlikdavo: paskaičiuodavo savo vardo raides, nulipdydavo atitinkamą skaičių, pabaigdavo piešti kirmėliukui
pilvukus, iškirpdavo tiek daiktų, kokį skaičių surasdavo, skaičiuodavo judesius, garsus, žaisdavo su kauliuku,
atrasdavo skaitmenis ir net...skaičiuodavo debesis lauke! Beveik visi vaikai jau gerai skaičiuoja, na, o jeigu
kam ir sunkiau susigaudyti su tais skaitmenimis – vaikams padeda grupėje esantys skaičių aitvarai.
„Šnekučiai“ draugavo ir su geometrinėmis figūromis. Be skritulio, kvadrato ir trikampio, mokėsi pažinti
ir stačiakampį. Kartu žaidė žaidimus, ieškojo figūrų aplinkoje, lipdė, piešė, spalvino, karpė, kurdami
nepaprasto grožio kilimus. Na, o paskutinę savaitę keliavo į Dydžių miestą. Čia vaikai lygino daiktus, žaislus,
knygas pagal dydį, ilgį, storį, aukštį. Mokėsi juos lyginti ir įvardyti žodžiais „didelis“, „mažesnis“, „mažas“.
Lipdydami daiktus pagal dydį ir aukštį, Martynukas ir Tadukas nulipdė gausią sraigių šeimyną, tačiau be
sraigių mamytės, nes pasak juos, ji buvo išvažiavusi. Taip smagiai bežaisdami, vaikai apkeliavo visą
Matematikos karalystę.
O kad nebūtų liūdna tamsiais, šlapiais rudens vakarais, vaikai ir auklėtojos pasikvietė
tėvelius kartu pavakaroti darželyje. Vaikai šauniai vaidino kiškiukus, ežiukus, pelytes, o
auklėtojos jiems padėjo būdamos Lape ir Vilku. Vakaronėje dar pagelbėjo meninio
ugdymo mokytoja – Rudenėlis ir Liepos močiutė – Baravykas. Didelės vaikų pastangos
buvo įvertintos saldžiais gardumynais.
ŽEMAITIŠKOS VAKARONĖS
Priešmokyklinių „Gudručių“ ir „Žiniukų“ grupių vaikai kartu su tėvais linksmai
leido laiką etnokultūrinėse vakaronėse „Žemaitoka mes vaikioka“. Vaikai dainavo,
šmaikštavo ir juokavo žemaičių kalba. Tėveliai taip pat stengėsi bendrauti su visais šventės
dalyviais žemaitiškai, dainavo ir šoko kartu su vaikais, vaišinosi vaikų pagamintais
žemaitiškais užkandžiais – sumuštiniais su kastiniu.
„SMALSUČIŲ“ LAPKRITIS
Lapkričio mėnesį trimečių „Smalsučių“ grupės vaikai tyrinėjo pasaulį pasitelkdami visus pojūčius:
klausą, regą, lytėjimą, uoslę ir skonį. Vaikai klausėsi įvairios muzikos, o jos įkvėpti – piešė, bandė atpažinti
įvairius gyvūnus pagal jų skleidžiamus garsus. Naudodamiesi rega, vaikai pasakojo, ką mato savo aplinkoje,
sužinojo, jog yra žmonių, kurie yra neregiai (vaikai net bandė skaityti neregiams skirtą knygą, parašytą Brailio
raštu!). Norėdami, kad jų akytės būtų sveikos, atliko akių mankštą ir sukramsnojo bent po vieną morkytę per
dieną. Vaikai suprato, jog liesdami daiktus jie labai daug sužino apie juos supantį pasaulį. Kai kuriems vien
pirštelių pagalba pavyko atpažinti ir įvardyti geometrines figūras! „Smalsučiai“ lavino ir savo uoslę bei skonį,
aiškinosi, ką galima užuosti, o ko ne, nematydami spėliojo, ką uosto. Degustacijų metu dauguma nusprendė,
jog vaikų mėgstamiausias skonis yra saldus! Taigi, lapkritį vaikai suprato, jog pasitelkdami kiekvieną jutimą,
gali nemažai sužinoti, tačiau daugiausiai sužinoti pavyksta naudojant visus penkis jutimus!
LAPKRITIS PENKIAMEČIŲ VAIKŲ GRUPĖSE
Lapkričio mėnesį auklėtojos Jolita ir Akvilė penkiamečių „Strakaliukų“ ir „Kodėlčiukų“ grupių
vaikams organizavo saugaus eismo renginį su Klaipėdos policijos komisariato pareigūnais ir šunimi Hardu,
tarnaujančiu policijoje. Policininkė Simona priminė vaikams saugaus eismo taisykles,
mokė, kaip taisyklingai pereiti gatvę, užsidėti atšvaitą, supažindino su policijos pareigūnų
profesija. Vaikai buvo kupini įspūdžių matydami, kaip šuo paklusniai vykdo visas
komandas, suprato, kaip jam nelengva tarnauti policijoje: rasti pamestus ir kitus daiktus,
surasti ir sulaikyti pasislėpusį nusikaltėlį ir t.t. Vaikai pasirodymo pabaigoje buvo
apdovanoti dovanėlėmis ir atšvaitais.
Lapkričio 21 dieną „Kodėlčiukų“ grupės vaikai linksmai vakarojo su savo tėveliais
vakaronėje „Uždekime širdyje žvakelę“. Tėvelius sužavėjo jų vaikučių dainos ir labai gražus
vaidinimas.
Visą lapkričio mėnesį penkiamečių „Kodėlčiukų“ grupės vaikai su džiaugsmu
atlieka jogos pratimus ir aktyviai dalyvauja relaksaciniuose-meditaciniuose užsiėmimuose.

DĖKOJAME
Priešmokyklinių „Gudručių“ ir „Žiniukų“ grupių vaikai ir auklėtojos nuoširdžiai dėkoja Ąžuolo
Poškos mamytei Sandrai už grupės vaikams padovanotus raidžių komplektus, Rapolo Baziuko mamytei Daliai
už edukacinio užsiėmimo KU organizavimą, Edvino Karinausko mamai Gitai už edukacinį užsiėmimą
kepyklėlėje.
„Strakaliukų“ grupės vaikučiai ir auklėtojos nuoširdžiai dėkoja Roko mamytei Dijanai Markevičienei už
raideles.
Stebuklingo Kalėdų laukimo: raskit laiko būti draugiškais, svajoti, mylėti ir juoktis!

