2016 m.

PAVASARIS

RUKLOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠAITĖ“

LAIKRAŠTUKAS Nr. 31
Kartu su pavasariu atkeliavo Kovo 11 – oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
diena.
Ar žinai, mielasis vaike,
L – lietūs čia labai dažni,
Ką gimtine vadinti reikia?
I – ir saulutė čia skaisti.
Tai vieta, kur tu gimei,
E – ežerai pilni žuvų,
Pirmą žingsnį čia žengei,
T – tankioj girioj yra žvėrių.
Žodį „Mama“ ištarei
U – uogos saldžios ir sultingos…
Ir draugų susiradai.
V – viskas man čionai patinka.
Kaip vadinas ši vieta?
A – aš sakau jums atvirai:
Paklausyki: Lietuva
Myliu Lietuvą labai!
Eileraščio autorė Lilija Lapienienė

Rajoninės „Moksliukų akademijos“ akimirkos

Užduotys: - išsiaiškinti, kur
daugiau vandens –ąsotyje ar stiklinėje

Namų darbo
pristatymas

Apdovanojimai
kruopščiausiai komandai

„Moksliukų“ komanda.

„Savaitė be patyčių” – tai laikas, kai stengėmės tapti dar
draugiškesniais
Kovo 14-20 dienomis jau septintą kartą visoje Lietuvoje vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“ .
Prie iniciatyvos prisijungė daugiau nei tūkstantis ugdymo įstaigų, nevyriausybinių, valstybinių ir verslo
organizacijų, kurios savo veiklomis skatino vaikus ir suaugusiuosius pastebėti patyčias, tinkamai į jas
reaguoti ir bendromis jėgomis stabdyti patyčių plitimą.
Visos veiksmo savaitės metu vyko įvairios veiklos ir renginiai, į kuriuos buvo kviečiami grupių vaikai.
Buvo žiūrimi ir aptariami filmukai apie patyčias, draugystę. Vaikai piešė piešinius draugystės tema, buvo
surengtos piešinių parodėlės ,,Padėk man užaugti be patyčių‘‘, sukurti plakatai ,,Patyčioms NE‘‘.
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Savaitės metu vyko diskusijos, pokalbiai ,,Kaip išsaugoti draugystę‘‘, skaitomos knygutės, apžiūrima ir
aptariama vaikų sukurta ,,Draugystės knyga‘‘. Draugystės popietėje, drauge vaikai šoko, dainavo ir
deklamavo eilėraščius draugystės tema. Visiems buvo linksma ir smagu dideliame draugų būryje. Darželio
meno galerija pasipuošė vaikų „Draugystės traukinuku“
Rajoninis mažųjų skaitovų konkursas „Spalvinga
eilėraščių pievelė -2016“
2016 m. kovo 27 d. mūsų darželio ugdytiniai Rytė
Jančiauskaitė ir Tomas Nasickis dalyvavo mažųjų skaitovų
konkurse „Spalvingoji eilėraščių pievelė – 2016“. Konkursas
vyko Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Dobilas“. Tomas
tapo konkurso laureatu, Rytė gavo padėką.
„Velykos, Velykos pas mus“
Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą,
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda
Kovo 29 dieną lopšelyje-darželyje šventėme Šv. Velykas. Šiai šventei
ruošėmės iš anksto: vaikai margino margučius. Antradienio rytą į pavasariškai
papuoštą muzikos salę susirinko visų grupių vaikučiai pasidžiaugti Šv.
Velykomis, paridenti margučių. Vaikus maloniai pasitiko Velykė (auklėtoja
Oksana Ragauskienė) su kiškučiu (vyr. auklėtoja Asta Morkūnienė). Velykė supažindino
vaikus su šventės tradicijomis.
Šventę vainikavo smagios dainos, žaidimai, rateliai, vaikučių supavimai ir
juokas.

Aktyviai ruošėmės ir su vyresniais vaikais sudalyvavome Ruklos Kultūros centro organizuotoje „Vaikų
Velykėlės“ šventėje.
SVEIKINAME VISUS, GIMUSIUS PAVASARĮ!!!
Auklėtojas Iriną Žuravliovą, Astą Morkūnienę, pavaduotoją ūkiui Nataliją Fricler,
logopedę Aldoną Augustinienę, sekretorę Alą Musteikienę.
„Kodėlčiukų“ grupės vaikučius – Aivarą Šalčiūną, Rytę Jančiauskaitę, Simą Cickevičių.
„Gudručių“ grupės – Faustą Jaruką, Gerdą Auksutytę, Neilą Čekanavičių, Adą
Lenčiauską, Indrę Šidlauskaitę, Emilį Duklį ir Keviną Duklį, Ramūnę Augulitę, Pauliną
Bieliūnaitę.
„Žingeidukų“ grupės – Donatą Jasiulionį, Igną Jančiauską, Erviną Bedulską, Luką Mockų, Dominyką
Virginiją Kaupaitę.
„Smalsučių“ grupės – Meidą Jašinaitę, Ugnių Rusevičių, Vijoletą Mikalauskaitę.
„Nežiniukų“ grupės – Urtę Butkutę, Augustę Šidlauskaitę, Austeją Lubianikovą, Kajų Lelevičių, Emilijų
Lukošių.
„Kiškučių“ grupės – Luką Povilavičių, Gustę Gutauskaitę, Ramūną Augulį.
„Kankorėžiukų“ grupės - Lijaną Blaškytę, Jorį Gulbiną, Justinas Mėčajų, Emiliją Petrauskaitę, Emiliją
Vizgaitytę.
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“Baltieji pradeda 2016"
Pavasarį priešmokyklinių “Gudručių” ir
„Kodėlčiukų“, vyresniosios
„Žingeidukų“ grupių vaikai dalyvavo rajono šaškių turnyre „Baltieji pradeda
2016". Labai džiaugemės Annos Bazylevosir Aivaro Šalčiūno III vietos
laimėjimais. Sveikiname !
Linksmųjų piemenėlių šventė
Balandžio 22 dieną darželyje vyko neeilinis
renginys - smagi sporto šventė su etnografiniais
elementais ,,Piemenėlių žaidimai". Jurginės –
ganiklio diena, ūkininkas Jurgis, apžiūrėjęs
gyvulėlius, nusprendė kviesti piemenėlius į
smagias varžytuves. Pasimankštinę žąsiukai,
aviukai, jautukai ir piemenėliai pabiro po
ūkininko laukus… Kai visi ,,prisiganė" iki
soties, rinkosi vaišintis prie gaspadinių stalų, o
po to pas ūkininką, kur kiekviena grupė gavo
dienos uždarbį – juodos duonos kepaliuką.
Meninio ugdymo mokytoja Virginija Čičirkienė

Sveikatos savaitė
Sveikatingumo grupės narės organizavo
tradicinę
„Sveikatos savaitę“, kurią sudarė:
„Judėjimo diena“ - judrūs žaidimai, futbolas,
krepšinis ir kita judri veikla, „Sveikuolių diena“ viktorinos, pokalbiai apie sveiką mitybą, vaisių,
daržovių, vaistažolių naudą, „Vikruolių diena“ estafetės, smagios lenktynės ir dviratukų varžybos.
Darželio vaikučiams savaitė buvo kupina nepakartojamų akimirkų ir įspūdžių.
Projektas „ Draugauju su skaičiais“
Pavasarį „Žingeidukai“ pasitiko skaičiuodami. Balandžio mėnesį startavo projektas „Draugauju su
skaičiais“, kurio tikslas - taikant įvairius aktyviuosius metodus skatinti vaikus pažinti skaitmenis, skaičių
pateikimo būdus ir ryšius tarp skaičių. Projekto metu vaikai augino svogūnus ir stebėjo jų augimą matuodami,
gamino „ Baltą mišrainę“ dalindami, smulkindami produktus, juos sverdami, skaičiuodami. Ir organizavo
daug kitokių įdomių veiklų.
„Žingeidukų“
grupės auklėtoja
Gintarė
Varžinskienė
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Projektas ,,Mylimų pasakų skrynelė‘‘
Šiuolaikiniai vaikai lepinami žaislais, kompiuteriais, daug laiko praleidžia
prie televizoriaus, bet mažai girdi gyvai sekamų pasakų.
Šis projektas buvo skirtas daugiau sužinoti apie pasakas, suaktyvinti,
paįvairinti pasakų perteikimo būdus, kūrybiniam atsipalaidavimui ir
emociniam pasitenkinimui.
Projektą ,,Mylimų pasakų skrynelė“ kuravo raganaitė Džozefina.
Pasisvečiavusi kiekvienoje grupėje, paskelbė
apie pavojų, kylantį visoms darželio pasakoms
ir paprašė vaikų, auklėtojų ir tėvelių padėti jas išgelbėti. Vaikai pažadėjo
domėtis pasakomis, labiausiai patikusią pasaką suvaidinti darželio
bendruomenei ir tėveliams.
Pirmą savaitę grupėse vyko pokalbiai apie pasakas. Labiausiai patikusias
pasakas vaikai ruošėsi suvaidinti. Grupių bendruomenės gamino pasakų
knygeles parodai ,,Mano pasakos knygelė“.
Per kitas dvi savaites vaikai ruošėsi vaidinimams, kuriuos vėliau parodė
darželio draugams ir tėveliams. Visus vaidinimus pristatinėjo geroji raganaite
Džozefina. Tą pačią savaitę buvo atidaryta paroda ,,Mano pasakos knygelė“
kurią galėjo apsilankyti visi norintys.
Pramoga ,,Kartu su pasaka“ vyko ryte. Visiems susirinkus, raganaite
Džozefina ,,atskrido“ ant šluotos ir prasidėjo ,,Kaukių šou“. Vyresnių grupių
vaikai šauniai atsakinėjo į Džozefinos viktorinos klausimus. Sudėjus į
„stebuklingą pasakų skrynelę“ atneštas tėvelių ir vaikučių pagamintas ,,Pasakų
knygutes“, raganaitė padedama vaikų burtažodžiais išsklaidė piktųjų raganų
kerus ir išvadavo darželio pasakas.
Padėkojus visiems už pagalbą, raganaitė Džozefina apdovanojo grupes
,,Pasakų dėlionėmis“ ir palinkėjo mylėti pasakas, draugauti, nesirgti, augti
doriems ir linksmiems.
Projektą parengė auklėtoja Irina Sidorova

Piešiu meilės juostą mamai
"Mama, mano mama, aš Tave myliu. Tau vėjelis šlama tarp margų gėlių..." tokiais žodžiais prasidėjo respublikinis kūrybinis pleneras "Piešiu meilės juostą
mamai", skirtas Motinos dienai. Kai už lango lijo ir lijo lietus, vaikučiai piešė
mamas ant didelių vatmano lapų, o pasitaikius saulėtai dienai, lydimi auklėtojų
ir padėjėjų, sugužėjo į lopšelio-darželio kiemą. Visi draugiškai, linksmai
nusiteikę, sukabino savo piešinius ant darželio tvoros, o ant takelių piešė ilgą
bendrą juostą. Eidami namo iš darželio vaikai su mamytėmis džiaugėsi spalvotą
gražią juostą...
Visą vaikų veiklą ir kūrybinius darbelius galima pamatyti lopšelio-darželio svetainėje
http://www.ruklospusaite.lt/category/naujienos/ https://www.youtube.com/watch?v=TypZuEazyPA&feature=youtu.be

Ugdome jautrų ir dėmesingą aplinkai ir menui vaiką
Gegužės 17 d. Jonavos lopšelyje-darželyje „Dobilas“ vyko rajoninis
ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų daržininkavimo iniciatyvos „Žalia pėda"
renginys „Tulpių simfonija". Lopšelį-darželį „Pušaite“ atstovaujančios
mergaitės Luknė, Simona, Estera ir Roberta padeklamavo mūsų darželio
ugdytinio Ado Lenčiausko tėčio sukurtą eileraštį šiam renginiui „Tulpių
žydėjimas“. Vėliau vaikų veikla persikėlė į kiemą. Ten vaikai apžiūrėjo
žydinčias tulpes. Prie paruoštų stalų įvairiomis dailės priemonėmis visi piešė,
tapė tulpes. Darželio kiemas pasipuošė vaikų darbeliais.
Kupinos džiaugsmo ir naujos patirties, su padėkos dovanelėmis mergaitės grižo į darželį.
4

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė
Irina Žuravliova

Ekskursija į elevatorių
Saulėtą gegužės rytą ,,Kodėlčiukų“ grupės priešmokyklinukai išvyko į Jonavos AB ,,Jonavos grūdai",
kur dalyvavo edukacinėje pamokoje ,,Nuo grūdo iki stalo". Pažintinės veiklos metu susipažino su Lietuvoje
auginamų javų rūšimis, grūdų elevatoriaus veikla, išmoko ,,gyvai“ atskirti grūdus, atliko tyrimus tikroje
laboratorijoje, žiūrėjo lavinamąjį filmuką, stebėjo ,,grūdo kelionę“ nuo pasėtos sėklos iki duonelės ant mūsų
stalo, dalyvavo viktorinoje bei ragavo kepinius, pagamintus iš grūdų. Vaikai iš ekskursijos grįžo kupini
įspūdžių, puikios nuotaikos ir su dovanomis.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė Irina Žuravliova

Būsimieji pirmokėliai, priešmokyklinės „Kodėlčiukų“ ir „Gudručių“ grupių
vaikai, artimiau susipažino su būsimomis mokytojomis Vale Gustiene ir Svetlana
Korolkova. Vaikams labai patiko klasių aplinka, pamokos eiga, pertrauka tarp
pamokų.
Su darželiu atsisveikino ir į mokyklą iškeliavo 33 priešmokyklinukai.
Linkime sėkmės ir džiaugsmo mokslo kelyje!!!

Sveikiname visus darželio vaikučius su Tarptautine Vaikų Gynimo
diena ir artėjančiais gimtadieniais
„Kiškučių“ gr. – Ainorą Januškevičių, Rusnę Chorošilovą, Saulę Stepaitytę, Gustą
Liukinevičių, Samuilį Isaevą, Luknę Jašinaitę, Kajų Urvikį, Džiugą Jaruką.
„Smalsučių“ gr. – Ameliją Dručkutę, Tadą Velbasį, Lauryną Petrauską.
„Gudručių“ gr. – Godą Margytę, Tomą Navicką, Arminą Sarkaną, Gabrielių Žilinską.
„Kankorėžiukų“ gr. - Mindaugą Ivanauską, Ivetą Jonaitytę, Ignatijų Matiukovą, Gabiją Vitkutę.
„Nežiniukų“ gr. – Majų Varžinską, Emiliją Rapauskitę, Erlandą Riaubą, Juozą Paukštį, Karoliną Rimkutę,
Matą Turauską, Laurą Kupčiūnaitę, Vakarį Sadauską.
„Kodėlčiukų“ gr.- Korneliją Vitkevičiūtę, Urtę Turauskaitę, Rojų Rafanavičių, Joną Mickevičių, Mindaugą
Baltoką, Simoną Sidej, Sheilą Starchak Bacevičiūtę.
„Žingeidukų“ gr. Aistę Sinkevičiūtę, Robertą Šidlauskaitę, Keviną Jakubauską, Keviną Lietuvniką, Deividą
Pavasarį, Matą Raznauską, Žasminą Aleksandravičiūtę, Dianą Aleksandravičiūtę.
Sveikiname gimtadienio proga auklėtojas Danutę Fiodorovienę, Lidą Zakarauskenę, auklėtojų padėjėjas
Aušrą Jačionienę ir Gražviydą Šnirpūnaitę, sandėlininkę Dalią Dremienę, seselę Laimutę Autukienę, virėją
Inetą Davsevič
Laikraštuko redaktorė Irina Žuravliova
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