ŽIEMA

2017 m.

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

LAIKRAŠTUKAS Nr. 33
Prabėgo metai - buvo džiaugsmo,
Gal buvo ir liūdnų dienų,
O šiais Naujaisiais linkim laimės
Ir daug šviesių šviesių dienų.
Senųjų Metų niekas nepalydi.
Jie praslenka kažkaip slapčia,
Tad linkim Jums, Naujus sutikti
su šypsena ir nuotaika džiugia.
„VAIKAI IR ANGELAI“
Gruodžio 15 dieną „Kodėlčiukų“ grupės vaikai pakvietė tėvelius pavakaroti. Vaikų deklamuojami
eilėraščiai, dainuojamos dainos ir kalėdinės giesmės, dovanojamos šypsenos džiugino tėvelių širdis.
Tėveliai buvo pakviesti išlankstyti kalėdinį angeliuką šventinio stalo papuošimui. Visus lydėjo puiki
nuotaika.

Grupės auklėtoja Irina Žuravliova

TRYS KARALIAI
Sausio 6 d. vaikučius aplankė Trys karaliai - Kasparas, Merkelis ir
Baltazaras. Trys karaliai linkėjo stiprybės, sveikatos, dvasinių turtų ir
Dievo palaimos.
Atsisveikindami su eglute, vaikai dainavo, žaidė ratelius, dėkojo
karaliams už linkėjimus.
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PILIETINĖ AKCIJA ,,PRAEITIS GYVA, NES
LIUDIJA“
Sausio 13-oji visiems laikams įrašyta į mūsų tautos istoriją, kaip
Laisvės gynėjų diena. Todėl mes, suaugusieji, privalome tai
perduoti patiems mažiausiems Lietuvos piliečiams. Sausio 13-oji
darželyje prasidėjo atminimo žvakelių, skirtų tą dieną žuvusiems
Lietuvos kovotojams už nepriklausomybę, uždegimu.
Vaikai išklausė Lietuvos himno, pagerbė tylos minute
žuvusiuosius, deklamavo, žaidė lietuvių liaudies žaidimus.

„TĖVIŠKĖLE, TU GRAŽI,
APKAIŠYTA UOSIAIS. TĖVIŠKĖLE,
TAU VISI ŠIANDIEN MES DAINUOSIM“
Vasario 16-oji – tai šventė, simbolizuojanti tautos stiprybę, dvasią,
viltį, meilę savo Tėvynei.
Tėvynės meilė prasideda nuo asmens tapatybės suvokimo. Vaikų
patriotiniai jausmai užsimezga gimtojoje socialinėje – kultūrinėje
aplinkoje, nes žmogus negimsta pilietiškas, tai reikia ugdyti nuo mažens.
Pradėti reikia šeimoje, o vėliau ir ugdymo įstaigose. Tai sunkus darbas,
reikalaujantis tėvelių, ugdytojų nuolatinių pastangų. ,,Pušaitės“
kolektyvas, vaikai ir tėveliai kartu ieškojome naujų būdų, formų, metodų
ugdant vaikų pilietiškumą, tautiškumą, savęs, kaip Lietuvos piliečio
suvokimą.
Tautinę savaitę užbaigėme netradicinė diena Vasario 16-ąjai skirtu renginiu. Kadangi gimtadienis
džiugi šventė, tai ,,Kiškučių“, ,,Kankorėžiukų“ ir ,,Vovieriukų“ grupių vaikučiai ir auklėtojos rinkosi su
pakilia nuotaika, nešinį trispalvėmis vėliavėliamis. Gimtinę Lietuvą ,,Vovieriukų“ grupės auklėtoja Marija
pasveikino eilėraščių, auklėtoja Daiva su grupių vaikučiais žaidė žaidimus. Auklėtojos Daiva, Marija, Lida
siekė, kad maži vaikai suprastų, kaip mes mylime savo kraštą, nes jį kuriame patys. Todėl visi turime
stengtis, kad mums čia būtų gera gyventi, kad galėtume didžiuotis jog esame lietuviai.

„Kiškučių“ grupės auklėtoja Daiva Kaunietienė
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„AŠ AUGU LIETUVOJ, ŠALELĖJ MYLIMOJ“
Pažiūrėk, kokia mūsų tėviškėlėJos slėniai, kalvos, ežerai,
Šilai, gojeliai ir miškai,
O tolumoj girdėti Baltijos ošimas...
Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje ,,Pakalnutė“ vasario 15 d. vyko
rajono priešmokyklinio ugdymo ugdytinių šventė-viktorina ,,Aš augu
Lietuvoj, šalelėj mylimoj“, skirta vasario 16-osios dienai paminėti. Į šią
puikią šventę važiavo ir „Pušaitės“ komanda: Ieva Bieniušytė, Adas
Lenčiauskas, Donatas Jasiulionis ir Deividas Pavasaris. Visus
susirinkusius pasveikino darželio folklorinis ansamblis ,,Radastėlė“.
Vaikai keliavo traukiniu po Lietuvą, deklamavo eilėraščius, vaidino padavimą apie Jonavą, dainavo,
atsakinėjo į klausimus, dėliojo dėliones, sportavo, grojo. Komandos, gavusios kelionės lapus, aplankė
,,Šypsenų‘‘ gatvę, ,,Gudručių‘‘ salą, ,,Pelytės‘‘ urvelį, ,,Boružių‘‘ pievelę. Visus susirinkusius su Lietuvos
99 gimtadieniu sveikino linksmuolis Klounas. Jis padovanojo didelį tortą. Direktorė Zita Gudonavičienė
visus dalyvius pasveikino su Lietuvos gimtadieniu, apdovanojo padėkos raštais.
Branginkime savo gimtinę, Tėvynę, kalbą, gerbkime jos istoriją, papročius, tradicijas.
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UŽGAVĖNĖS – TRIUKŠMINGIAUSIA IR LINKSMIAUSIA ŽIEMOS
ŠVENTĖ
,,Ant žilvičio kelmo“- taip pavadinome Užgavėnių linksmybes lopšeliodarželio salėje. Ožkai paskelbus, kad baigiasi mėsėdžio laikas ir prasideda
gavėnia, įvirto Lašininis ir tai užprotestavo. Kanapinis priešinosi. Prasidėjo
peštynės, todėl surengėme varžybas: traukė virvę, vyko pagalvių dvikova,
,,gaidžių peštynės“. Aišku, nugalėjo Kanapinis. Kad žiema nesugrįžtų, žaidėme,
sukome ratelius. Kad nesirgtume, pasilaistėme vandeniu. Pavežioję Morę
atidavėme jai visus negerumus, pyktį ir skubėjome valgyti blynų. Lauksime
šilumos...

Meninio ugdymo mokytoja Virginija Čičirkienė
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SVEIKINOME VISUS, GIMUSIUS ŽIEMĄ
Meninio ugdymo mokytoją Virginiją Čičirkienę, auklėtoja Daivą
Kaunietienę, auklėtojos padėjėją Aldoną Alfiorovą
,, Kiškučių“ grupės vaikučius - Anatolij Mima ir Beatą Bočkutę
„Kankorėžiukų“ grupės vaikučius – Augustą Maročką, Valentiną
Konečnaitę, Simą Stankevičių, Domantą ir Gabrielę Buržinskus, Indrę
Mackevičiūtę, Šarūną Dovainį, Gustę Kacevičiūtę, Justiną Zelenkovą.
„Žingeidukų“ grupės – Deimantę Juršytę.
„Nežiniukų“ grupės vaikus – Eligijų Liutkonį, Liepą Rolskytę.
„Smalsučių“ grupės vaikučius – Grytę Skersonaitę, Ameliją ir Tomą Gertman, Sandrą Lekiašvili,
Simą Davicijoną.
„Gudručių“ grupės vaikus – Militą Vaivadaitę, Gabiją Zelenkovaitę, Jokūbą Rapolą, Kristupą
Tuminauską.
„Kodėlčiukų“ grupės vaikus – Regimantą Truškovą, Nojų Trampą, Martyną Zakarką, Eriką
Kurševičių, Ievą Beniušytę, Emiliją Ovaraitę.
„Voveriukų“ grupės vaikučius – Kamilę Žukauskaitę, Edgarą Liepį, Militą Kamarauskaitę, Deivilę
Aleksandravičiūtę.

,,MAŽIEJI EKSPERIMENTAI“
Krakmolo ir vandens draugystė žinoma nuo seno, o ,,Kiškučių“ grupės vaikams, tai buvo pirmas
kartas. Visiškai saugus, ekologiškas ir smagus eksperimentas, tinkantis ir patiems mažiausiems mūsų
draugams.
Vaikai spausdė, sėmė, žaidė, darė sniego gniūžtes. Tiesa, jos labai greitai ištirpo, nes nespaudžiamas
krakmolas tapo skystu ir varvančiu. Tuomet buvo galima pasidžiaugti ir varvekliais.
O kur dar paslėpto lobio paieška?! Čia viena iš tų veiklų, kai vaikai pradingsta mažiausiai
pusvalandžiui.

„Kiškučių“ grupės auklėtoja Daiva Kaunietienė
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