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SKAITYMO SKATINIMO PROJEKTAS „NYKŠTUKŲ KARALYSTĖJE“
Visą gruodžio mėnesį vaikai svečiavosi paslaptingoje
„Nykštukų karalystėje“... Kiekvieną rytą mūsų mažieji nykštukai bėgo į
salę, kur klausėsi ne tik direktorės Dainos ir direktoriaus pavaduotojų
Astos bei Rūtos, auklėtojų, bet ir tėvelių, kitų mokyklos darbuotojų
sekamų Kalėdinių pasakų. Na, o grupėse skaitė Nykštukų laiškus ryto
rate, diskutavo apie nykštukų gyvenimą bei kitus Kalėdinius stebuklus.
„KODĖLČIUKŲ“ DIENELĖS
„Kodėlčiukų“ grupės vaikai, norėdami nustebinti savo
tėvelius, patys puošė eglutę ir kūrė Kalėdinius žaisliukus. Ir toliau
gruodžio mėnesį penkiamečių „Kodėlčiukų“ grupės vaikai su džiaugsmu
atlieka jogos pratimus ir aktyviai dalyvauja relaksaciniuosemeditaciniuose užsiėmimuose.
„SMALSUČIŲ“ KALĖDINIAI DŽIAUGSMAI
Visą gruodžio mėnesį „Smalsučiai“ nekantriai laukė Kalėdų. Laukimą palengvino
Kalėdų senelio pagalbininkų – nykštukų, kurie įsikūrė miestelyje ant grupės
palangės, rašomi laiškai. Nykštukai laiškuose pasakojo apie Kalėdų senelį, jo
gyvenimą, Kalėdų šventimo tradicijas. O ryte vaikai rasdavo nykštukų paliktas
įvairias staigmenas: knygeles, Lego konstruktorius, dėliones. Mažieji gavo ir
įvairių užduočių, kurios padėjo pasiruošti Kalėdinei šventei: gamino atvirukus
artimiesiems, darė šventiškus darbelius ir net patys papuošė eglutę savo
gamintais žaisliukais iš sūrios tešlos. Ruoštis padėjo ir tėveliai, kurie kartu su
vaikais gamino papuošimus popierinei eglutei, puošiančiai grupės duris. Na, o
didžiausią įspūdį vaikams padarė susitikimas su Kalėdų seneliu, kuris ne tik
atnešė dovanų, bet ir žaidė su vaikais, šoko ir klausėsi jų išmoktų eilėraščių bei dainelių.
„LINKSMUČIŲ“ DARBELIAI
Naudodami įvairias medžiagas, „Linksmučiai“ kūrė įvairiu
darbelius (lipdė, kirpo, aplikavo, štampavo). Aro ir Austėjos mamytėms
padedant, pasipuošė grupės duris. Mokydamiesi dainelių, eilėraščių Kalėdų
seneliui, nekantriai skaičiavo iki šventės likusias dieneles.
PRIEŠMOKYKLINUKŲ IŠVYKA
Priešmokyklinukai lankėsi Kretingoje, kur aplankė grafų Tiškevičių rūmuose įkurtą
Žiemos sodą. Vaikai susipažino su augalais, kurie atkeliavo į Žiemos sodą iš tolimiausių pasaulio
kampelių. Tie augalai nors maži, bet gyvi Indijos, Indonezijos, Brazilijos atogrąžų miškų, Afrikos ir
Meksikos dykumų augmenijos liudininkai. Žiemos sodo baseine auga vandens lelijos ir viksvuolės,
tarp kurių plaukioja ryškiaspalviai japoniniai karpiai. Vaikus nustebino kaktusų kolekcija, o tarp jų,
tarsi ežiukas, pūpsantis kaktusas, vadinamas „Nakties karaliene“, kurio žiedas pripažintas
gražiausiu pasaulyje. Žiemos sode puikiai jaučiasi balinių vėžliukų šeimyna bei margaspalvė
papūgėlė Barbora, kuriuos Žiemos sodui padovanojo mažieji gamtos mylėtojai. Na, o Kretingos
dvaro saldaininėje priešmokyklinukai susipažino su saldainių gaminimo tradicijomis, pamatė visą

šio skanėsto gimimo procesą, patys savo rankomis gamino karamelinius saldainius ir išmoko juos
gražiai įpakuoti. Vaikų pagaminti saldainiai – puiki Kalėdinė dovana sau, draugams, šeimos
nariams.
„PABIRUČIŲ“ DIENELĖS
Visą gruodžio mėnesį „Pabiručių“ vaikučiai ne tik darė įvairiausius
kalėdinius darbelius, bet ir puošė, ruošė grupę, kad ateitų greičiau
Kalėdos. Vaikai susipažino su Advento kalendoriumi, degino Advento
žvakeles, laukdavo nykštuko, kuris kas rytą atnešdavo vaišių į Kalėdinę
grupės kojinę. O kaip grupėje be Kalėdinės eglutės? Mažieji su
džiaugsmu puošė eglutę ir laukė gražiausios metų šventės.
PRIEŠMOKYKLINUKŲ VYKDYTOS KALĖDINĖS AKCIJOS „ATVIRUTĖ SENJORUI“
IR „LAIŠKAS KALĖDŲ SENELIUI“
„Žiniukų“ grupės vaikai rašė laiškus, piešė piešinukus Kalėdų Seneliui, kurio būstinė
– Vilniaus rajone Šventaragio slėnyje. Vaikai nunešė ir įmetė savo laiškelius į artimiausią pašto
dėžutę ir su nekantrumu laukė atsakymų ir dovanų. Po švenčių visi diskutuos apie dovanėles ir
Kalėdų senelio staigmenas.
Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai piešė, aplikavo, karpė Kalėdinius atvirukus,
kuriuos padovanojo vienišiems mūsų mikrorajono senjorams. O vėliau, surengė koncertą
„Žemaitoka mes vaikioka“ Klaipėdos socialinių paslaugų centre „DANĖ“. Į koncertą susirinko
pilna salė pagyvenusių dienos centro senjorų, kurie kartu su vaikais dainavo žemaitiškas dainas,
nuoširdžiai plojo mažiesiems artistams ir dėkojo už malonias akimirkas praleistas kartu.
DĖKOJAME
Nuoširdžiai dėkojame Edvino Karinausko mamai Gitai už padovanotas „Gudručių“
grupės vaikams knygas, žaislus, kepures, mokymo priemones bei Mildos Karečkaitės mamai
Jurgitai už Kalėdinės pasakos skaitymą darželio vaikams. O „Žiniukai“ dėkoja šauniesiems
„nykštukams“ (tėveliams) už kasdienes saldžias ir naudingas staigmenas Advento laikotarpiu.
Tegul ateinantys metai būna laimingi ir prasmingi, kupini meilės, santarvės, sveikatos, vilties ir
džiaugsmo, o mūsų visų darbai – reikalingi ir svarbūs kitiems!!!
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!!!

