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Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro
skyrius „PUŠAITĖ“

LAIKRAŠTUKAS Nr. 32
2016 m. balandžio 28 d. Jonavos rajono savivaldybės taryba nutarė Jonavos rajono Ruklos vaikų lopšelį - darželį
„Pušaitė“ prijungti prie Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos. Po reorganizavimo lopšelisdarželis tapo Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcio centro skyriumi.
Nuo rugsėjo 1 –osios mes - Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcinis centras skyrius „Pušaitė“

Rugsėjis mus visus sugrąžina iš vasaros. Rugsėjo 1-ąją kieme visus pasitiko graži vaikiška muzika,
džiugiai nuteikdama kiekvieną, pasukusį pro vartelius. Džiugu buvo matyti gausų būrį gerai nusiteikusių
tėvelių, nedrąsių vaikučių ir besišypsančių įstaigos darbuotojų. Bendruomenei nuotaikingą šokį dovanojo
Kaukutė su savo mergaitėmis. Mokyklos direktorius Darius Mockus sveikino su gražia mokslo metų pradžia,
pasidžiaugė, kad visi sveiki, džiugios nuotaikos po vasaros atostogų, ir
palinkėjo darbingų ir kūrybiškų, o svarbiausia saugių ir sveikų mokslo metų. Direktoriaus
pavaduotoja skyriui „Pušaitė“ Birutė Skripnik
linkėjo daug gražių įspūdžių ir įdomių
atradimų.
Po visų sveikinimų tėveliai ir vaikučiai,
nešini gėlėmis, išsiskirstė į savo grupes,
dalijosi vasaros įspūdžiais, susipažino su naujovėmis, kurios bus
įgyvendinamos optimizuojant ugdomąjį procesą darželyje.

TAKELIU Į MIŠKO PASAKĄ
Vaikučiai laukė rudenėlio ir gražiai jį pasveikino. Šis dovanojo daug
nuostabių spalvotų akimirkų ir gėrybių – tik spėk viskuo grožėtis ir rinkti, kas
po kojomis šnara, čeža, krenta, kutena…
Suvežę užaugintas rudens gėrybes, suskubome ruoštis Rudenėlio šventei.
Visą savaitę akį džiugino kūrybingi tėvelių ir vaikų darbeliai iš vaisių, daržovių
bei gamtinės medžiagos. Vaikai grupėse patys kepė pyragus. Šventės dieną
pakvietėme tėvelius ir kitus šeimos narius į rudenėlio šventę. Rudenėlis
(auklėtoja Marija Liutova) ir baltoji Šalna (auklėtoja Asta Morkūnienė) kartu su vaikučiais žaidė ratelius, dainavo,
rungtyniavo. Buvo labai smagu visiems. Po šventės visi vaišinosi skaniais pyragais.
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Vyko ir rudens gėrybių parodėlė. Nepaprastus darbelius ruošė vaikučiai kartu su
tėveliais, broliais, sesėmis.

SVEIKINAME VISUS, ŠVENČIANČIUS
GIMTADIENĮ RUDENĮ...
Direktoriaus pavaduotoją skyriui „Pušaitė“ Birutė Skripnik, auklėtojas: Oksaną Ragauskienę, Gintarę
Varžinskienę, Neringą Pilipavičienę, Mariją Liūtovą, auklėtojos padėjėją Gitaną Saženienę,
„Kiškučių“ grupės vaikučius – Gabrielą Šuhovą, Sonatą Bubnytę, Eimantę Petrauskaitę, Kiprą Gilį.
„Kankorėžiukų“ grupės vaikus – Viltę Uzielaitę, Eimilę Staškevičiūtę.
„Žingeidukų“ grupės vaikus – Danielę Rusevičiūtę, Jokūbą Sekreckį, Žygimantą Urbietį, Moniką
Chlebopaševaitę, Loretą Jurgelianec, Austėją Žilinskaitę, Patriciją Bagdonavičiūtę, Gabrielių Piragį, Sintiją
Riaubaitę, Amandą Burcevą.
„Smalsučių“ grupės vaikus –Emilį Jasionį, Deimantą Mikulį,Giedrių Gutauską, Mantą Mackevičių, Pijų
Mardosą, Vestą Kasperiūnaitę.
„Nežiniukų“ grupės vaikučius – Dimitrijų Matiukovą, Jokūbą Bortko, Medą Koženiauskaitę, Militą
Sliesarčukaitę.
“Gudručių” grupės vaikus – Karolį Liepį, Akvilę Jurevičiūtę, Michailą Machno.
„Kodėlčiukų“ grupės vaikus - Saulę Gečiauskaitę, Eimantą Timofejevą, Matą Sirvydą.
„Voveriukų“ grupės vaikus – Rasą Straukaitę, Andželiną Kardapolovą, Danielių Gylį, Godą Šalkovskytę,
Klaudijų Tuminauską.
ANTROJO RESPUBLIKINIO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „PEIZAŽAS –
RUDENS SPALVOS“ (2016 m.) komisija skirė PADĖKAS už dalyvavimą respublikinio konkurso parodoje
„PEIZAŽAS – RUDENS SPALVOS“ mūsų ugdytiniams: Ievai Beniušytei ir Lukui Mockui.
SVEIKINAME!
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Priešmokyklinių „Kodėlčiukų“ ir „Gudručių“ grupių vaikai dalyvavo mokyklos bibliotekininkės Lilijos
Stepšienės inicijuotame projekte ,,Garsiniai pasakų skaitymai“ mokyklos bibliotekoje, mokyklos aktų salėje ir
ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Pušaitė“ salėje. Vaikams įdomu klausytis skaitomų pasakų.
Priešmokyklinukai stebėjo kaip mokiniai skaito, kiek daug bibliotekoje įvairiausių knygų, džiaugėsi kad jie
patys pažįsta daug raidžių ir mokosi skaityti.

RUKLOS BIBLIOTEKOJE VYKO PRIEŠMOKYKLINUKŲ POPIETĖ
,,ŠIAURĖS ŠALIŲ RAŠYTOJAI“
Kiekvienais metais Šiaurės šalių bibliotekų savaitė vis kitokia. Renginį
charakterizuoja pasiūlyta tema, kuri šiais metais siekė pristatyti įvairialypę
Šiaurę, susiburiant ir drauge persikeliant į magišką knygų pasaulį.
„Good morgen!“, – „Kodėlčiukus“ pasitiko ir norvegiškai sveikinosi pats
Garmanas (Tomas Nasickas), atvykęs iš paslaptingosios trolių šalies –
Norvegijos. Apsidžiaugęs, kad į svečius susirinko jo bendraamžiai –
šešiamečiai, šeimininkas atskleidė savo baimes dėl ateities. Jam padėjo jo tetulės, skaitydamos ir vaidindamos
norvegų autoriaus Stiano Hole kūrinį „Garmano vasara“. Paaiškėjo, kad toli gražu ne vien vaikai turi rūpesčių
dėl ateities. Popietės metu vaikai diskutavo apie „bendras“ baimes, dėl kol kas neklįbančių dantų, nerimą ir
svajones. Smagios šventės pabaiga – saldžios vaišės, kurių paragavo visi.
„Kodėlčiukų“ gr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė Irina Žuravliova

MANO ŠEIMOS SKĖTIS
Lapkričio 29 d. „Gudručių“ grupėje vyko vaikų ir tėvelių kūrybinė veikla „Mano šeimos skėtis“. Ši
bendra veikla suteikė daug džiaugsmo tiek vaikams, tiek tėveliams. Kiekviena
šeima pasidžiaugė įdomiu savo šeimos pieštu skėčiu. Vaikai dar ilgai dalijosi
patirtais įspūdžiais. Šeimų piešiniai eksponuoti darželio galerijoje.

„Gudručių“ gr. auklėtoja Danutė Fiodorovienė
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PASKUTINĖ RUDENS DIENA SU JAV KARIAIS „RYTO RATE"
Paskutinę rudens dieną, Kunigaikščio Vaidoto
mechanizuotojo pestininkų bataliono kariai, kartu su
JAV
kariais
lankėsi
skyriaus
„Pušaitė“
prešmokyklinėje ,,Kodėlčiukų“ grupėje. Kariai buvo
pakviesti į ,,Ryto ratą“, kurio metu susipažino ir
bendravo su vaikučiais, vėliau ėjo į žaidimų centrus.
Kariams teko gerai pagalvoti, žaidžiant šaškėmis,
piešiant kalėdinį atviruką, statant pilis bei dėliojant sudėtingas dėliones. Vaikučiai gavo
saldainių ir advento kalendorius, kariams vaikai dovanojo kalėdinius suvėnyrus. Visi
kartu patyrė daug teigiamų emocijų.
„Kuomet galvoji jog dovanoji Kitiems....- nejučia pasijunti Pats apdovanotas“ – dalinosi savo įspūdžiais
kariai.

Kunigaikščio Vaidoto mechanizuoto pėstininkų bataliono grandinė Otilija Mockuvienė

TĖVELIAI, NEPAMIRŠKITE, KAD TAI JŪS AUKLĖJATE SAVO VAIKUS, O NE JIE JUS.
Gyvename informacijos amžiuje. Negi nerūpestinga vaikystė tapo praeities turtu? Ar kiekvieną dieną
kalbatės su savo vaiku apie jo dieną darželyje ar mokykloje, apie jo interesus, norus, o svarbiausia – ar
nepamirštate vaikui priminti kokios yra jo pareigos?! Šeimoje vaikai dažnai pajunta esą tie, kuriems visada
bus pataikaujama. Štai užsinorėjus lėlytės ar mašinytės užteks prekybos centre ant grindų nugriūti ir gerklę
„paleisti". Visi įgeidžiai bus patenkinti. Tėveliams reikia mokėti ir nebijoti vaikui pasakyti „ne", neleisti jam
valdyti situacijos. Nepamirškite, kad jūs ugdote ir auklėjate savo vaikus, o ne jie jus. Ar jūs kada nors
atkreipėte dėmesį, kaip vaikai susipažįsta su pasauliu? Tai tikrai nuostabi patirtis. Iš vaikų galima mokytis kai
kurių nuostabių dalykų. O ar bandėte kada ir patys įsitraukti į vaikų veiklą, ar bandėte jiems padėti pažinti
pasaulį? Tėvų pareiga - ugdyti ir auklėti savo vaiką. Kartu su vaiku piešti, skaityti knygą, gaminti vakarienę,
išmokyti vaiką užsirišti batų raištelius. Daugelis iš jūsų pasakys, kad tam skirtos ugdymo įstaigos, pedagogai,
kurie išmokys vaiką. Bet ar tikrai? Nereikia jų kažko mokyti, galima tiesiog kartu padūkti... Svarbu, kad
vaikas jaustųsi esąs mylimas ir jums reikalingas. Ar žinote, kiek kartu per dieną reikia apkabinti vaiką? – Bent
14 kartų! Niekada nenusisukite nuo vaiko, kai prašys jūsų pagalbos. Visada padėkite, nes jam vienintelis
artimas, mylimas žmogus esate jūs – tėveliai. PADĖTI, o ne tarnauti vaikui. Vaikai yra puikūs
manipuliatoriai. Jie puikiai jaučia, kurį iš tėvų galima įveikti ašaromis, kurį – riksmu ir agresija, kurį –
pataikavimu .
- Mama, aš dar noriu pabūti! - Ko taip anksti atėjai? - Aš nenoriu dar eiti namo! Dažnai tenka išgirsti šiuos
žodžius, kai jūs, tėveliai, ateinate pasiimti savo vaiko iš darželio. Tai kelia nerimą: „Kodėl vaikas nenori eiti
namo?" Gal todėl, kad jam namuose bus neįdomu, liūdna? O gal tiesiog vaikas manipuliuoja savo tėvais?
Tėveliai turi nepamiršti nustatyti savo vaikams elgesio taisyklių ribas, nes vaikas dar ne visada supranta,
kokios gali būti neapgalvotos jo elgesio pasekmės. Tėvai yra pats didžiausias autoritetas savo vaikui,
svarbiausias pavyzdys. Vaikai yra jūsų atspindys. Ne be reikalo lietuvių patarlė sako, kad obuolys nuo obels
netoli nurieda.
Pagal,,Tavo vaikas”
Laikraštuko redaktorė Irina Žuravliova
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