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PAVASARIS

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

LAIKRAŠTUKAS Nr. 34
Kartu su pavasariu atkeliavo ir Kaziuko mugės šurmulys. Jau ne pirmus metus vyksta „Kaziuko“ mugės
šventė. Darželio ugdytiniai, Kaziukė ir Kazys nuotaikingai pakvietė visus į „Kaziuko“ turgų. Vaikai jautesi
svarbūs ir reikšmingi, galėdami savarankiškai pasirinkti, ką pirkti ir už tai susimokėti. Vaikai pasijautė
gebantys sugalvoti ir įgyvendinti sumanymus, gaminant ir parduodant. Kiekvienas skubėjo įsigyti sau ir savo
artimiesiems lauktuvių. Kas pirko už eurą, kas už šypseną! Šventinėje prekyboje atsiskleidė ne tik vaikų,
auklėtojų, bet ir mamyčių verslumo savybės: kūrybiškumas ir iniciatyvumas. Pasibaigus mugei dar ilgai
sklandė pavasariška šventinė nuotaika.

MOKSLIUKŲ AKADEMIJA
2017 kovo 2 d. Jonavos lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“
organizuojamoje rajoninėje mokslinėje laboratorijoje „Moksliukų
akademijos“ priešmokyklinukai galėjo eksperimentuoti pateiktas
užduotis įvairių mokslo sričių. Ugdytinių auklėtojos, atlydėjusios
vaikus, kitoje patalpoje stebėjo tiesioginę renginio transliaciją.
Vaikai atliko eksperimentą: „Moksliukų limonadas", kurio metu
sužinojo, kad soda, reaguodama su rūgštimi (citrina), išskiria
anglies dioksidą (angliarūgštę), kuri yra visų gazuotų gėrimų
sudėtyje. Suprato, kas yra rūgštis(citrina) ir šarmas (soda) ir kaip jie
tarpusavyje reaguoja. Sužinojo kaip rašoma vandens formulė. Antrasis atliktas eksperimentas „Amžinai
pulsuojanti lempa". Jo metu vaikai sužinojo, kad riebalai – aliejus yra lengvesni už vandenį. Smegenų
mankštai buvo pasiūlyta iš plastmasinių detalių pagal brėžinį sudėlioti dėlionę „Automobilis" ir „Žirafa", tai
privertė vaikus susikaupti, išlaikyti dėmesį. Pertraukėlių metu vaikai žaidė muzikinius žaidimus. Visos
komandos pristatė atliktas namų užduotis: mokslinius išradimus - „veikiančius mechanizmus".
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Mokytojų vertinimo komisija įvertino vaikų pastangas, pagyrė juos
už kantrybę, kruopštumą, sumanumą, draugiškumą. Vaikai gavo
dovanų
„Moksliukų
pažymėjimus" ir „buteliukus“ su
„Moksliukų
limonadu".
Auklėtojoms už vaikų parengimą
buvo įteiktos padėkos. Nauja
darbo forma pasiteisino su
kaupu!
„Kodėlčiukų“ grupės
auklėtiniai: Ieva, Lukas, Deividas, Donatas ir Ervinas į darželį grižo
kupini džiugios nuotaikos, įgyję naujos patirties ir idejų naujiems
atradimams.
Grupės auklėtoja Irina Žuravliova

„SAVAITĖ BE PATYČIŲ” – TAI LAIKAS, KAI STENGĖMĖS TAPTI
DAR DRAUGIŠKESNIAIS
Kovo 20–26 dienomis visoje Lietuvoje aštuntą kartą vyko
„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, kurią inicijavo ir
organizavo emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“.
Šių metų veiksmo savaitėje plačiai skambėjo šūkis „Patyčios bijo tavo nepritarimo!”,
kviečiantis visus ir kiekvieną aiškiai išsakyti ir parodyti savo nepritarimą patyčioms.
Veiksmo savaitės metu darželyje 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 surengtą knygelių, kurias kūrė vaikai, parodėlė
Veiklos savaitės metu vyko diskusijos, pokalbiai ,,Kaip išsaugoti draugystę‘‘, skaitomos
knygutės, apžiūrima ir aptariama vaikų sukurta ,,Draugystės knyga‘‘. Draugystės popietėje, vaikai
drauge šoko, dainavo ir deklamavo eilėraščius draugystės tema. Visiems buvo linksma ir smagu dideliame
draugų būryje.

VAIKYSTĖ PRIE KOMPIUTERIO
XXI amžius apibūdinamas kaip nuolatinis spartus ir revoliucinis informacinių komunikacinių
technologijų vystymosi amžius. Sparti informacinių technologijų raida vis dažniau paliečia ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaiką.
Lopšelio-darželio auklėtoja Gintarė Varžinskienė atliko mokslinės literatūros analizę, kuri atskleidė
pagrindinius informacinių technologijų ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos vystymosi galimybių ir grėsmių
aspektus. Ikimokyklinio amžiaus vaikų raidai informacinių technologijų teikiamos galimybės ir nauda.
Emocinės raidos tobulėjimui (laisvės ir nepriklausomybės pojūtis, pasitikėjimas savo jėgomis, didesnės
kompetencijos pojūtis), pažinimo raidos tobulėjimui (asmeninio santykio su pagrindinėmis mokslų, bei
intelektinių modelių idėjomis susikūrimas: geresnė ir sudėtingesnė kalbos sklaida, geresnis abstraktus
strateginis ir inovatyvus mąstymas, geresnė dėmesio koncentracija ir gebėjimas susikaupti), socialinės raidos
tobulėjimui (didesnis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių kūrimas: dalijimasis patirtimi, sprendimo
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būdais, vaidmenimis, idėjomis), ugdymosi proceso derinimas prie mokymosi stiliaus (prisitaikymas prie
individualių vaiko poreikių, lankstaus vertinimo užtikrinimas). Ikimokyklinio amžiaus vaikų raidai
informacinių technologijų teikiamos grėsmės: psichologinės savijautos pablogėjimas (didėja pasyvumas,
bendravimo stoka realiame gyvenime, stiprėja agresyvus elgesys, jausmai, mintys), fizinės sveikatos
sutrikimai (miego trūkumas, galvos ir nugaros skausmai, regėjimo sutrikimai, mažas fizinis aktyvumas),
psichinės sveikatos sutrikimas (socialinės fobijos, priklausomybė, džiaugsmo praradimas, žalingos
informacijos prieinamumas).
Informacinės technologijos ikimokyklinio amžiaus vaikams atveria daug galimybių emocinės,
pažinimo, socialinės raidos tobulėjimui. Tačiau nekontroliuojamas procesas kelia gresmes vaiko psichinei,
fizinei sveikatai, psichologinės savijautos pablogėjimui.
Rekomendacijos tėvams:
1. Sudaryti palankias sąlygas kontroliuoti vaiko santykį su informacinėmis technologijomis.
2. Technologijų taikymas vaikų ugdyme turi būti tik viena iš visų vaikams pasiūlomų veiklų.
RAJONINIS MAŽŲJŲ SKAITOVŲ KONKURSAS „SPALVINGA
EILĖRAŠČIŲ PIEVELĖ -2017“
Poezija vaikams turi būti „tyra, be melo, laisva, teisinga, mylinti ir mokanti meilės… Kaip vaikas pamils
žmogų, jei jis niekada nebus mylėjęs pienės ir žiogo? Kaip jis mylės gyvenimą, jei nebus pamilęs žemės ir
debesio?..“ – šiais, poetės Janinos Degutytės žodžiais, Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“
bendruomenės kolektyvas kvietė vaikus dalyvauti respublikiniame mažųjų skaitovų konkurse „Spalvingoje
eilėraščių pievelėje 2017“.
Mūsų darželio ugdytiniai Jokūbas Rapolas ir Deividas Pavasaris
deklamavo išmoktus eilėraščius. Visiems dalyviams buvo įteiktos
padėkos, dovanėlės. Labiausiai visus pradžiugino siurprizas – į salę
paukščiai įvežė didžiulį tortą su fejerverkais.
Visi džiaugėsi puikiu renginiu, kuris padėjo atsiskleisti
talentingiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
poezijos mene, ugdyti vaikų sceninę kultūrą.

„VELYKOS, VELYKOS PAS MUS“
Prisikėlimo šventė tarytum palietė visus gėrio spinduliais. Balandžio 18 d. vaikučiai persirengę kiškučiais
su pintinėlėmis išmargintų margučių nuskubėjo pas Velykų bobutę. Kartu šoko, dainavo, deklamavo. Vėliau
nuskubėjo į darželio kiemą žaisti žaidimus: „Taikliausias margutis“, „Kuris margutis greičiausias?“,
„Marginu margutį“, „Linksmosios supynės“.

Su vyresniais vaikais dalyvavome Ruklos Kultūros centro
organizuotoje „Vaikų Velykėlės“ šventėje. Šventę vainikavo smagios
dainos, žaidimai, rateliai, vaikučių supavimai ir juokas
.
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SVEIKINAME VISUS, GIMUSIUS PAVASARĮ!!!
Auklėtojas Iriną Žuravliovą ir Indrę Senkevičienę, logopedę Aldoną Augustinienę,
auklėtojos padėjėją Natalią Fricler, sekretorę Alą Musteikienę.
„Kodėlčiukų“ grupės vaikučius – Donatą Jasiulionį, Igną Jančiauską, Erviną
Bedulską, Luką Mockų Adą Lenčiauską, Dominyką Virginiją Kaupaitę.
„Gudručių“ grupės vaikučius – Pauliną Bieliūnaitę, Ramūnę Augulitę, Vijoletą
Mikalauskaitę, Emilį ir Keviną Duklius, Milaną Kolderą, Aistę Kostiną.
„Žingeidukų“ grupės vaikučius – Gustę Gutauskaitę, Luką Povilavičių, Ramūną Augulį.
„Smalsučių“ grupės vaikučius – Meidą Jašinaitę, Ugnių Rusevičių, Erik Skymkus.
„Nežiniukų“ grupės vaikučius – Urtę Butkutę, Augustę Šidlauskaitę, Austeją Lubianikovą, Kajų
Lelevičių, Emilijų Lukošių.
„Kiškučių“ grupės vaikučius – Gustę Grabliauskaitę, Ameliją Cvilikaitę, Miglę Babeckaitę.
„Kankorėžiukų“ grupės vaikučius - Lijaną Blaškytę, Jorį Gulbiną, Emiliją Petrauskaitę, Emiliją
Vizgaitytę, Militą Plėčkaitytę .
„Voveriukų“ grupės vaikučius - Mileną Januškevičiūtę, Adomą Aleksandravičių, Domą Stepaitį,
Justiną Mėčajų, Kamilę Januškevičiūtę, Mantą Gudauską
BALTIEJI PRADEDA 2017
Pavasarį priešmokyklinių “Gudručių” ir „Kodėlčiukų“, vyresniosios „Smalsučių“ grupių vaikai
dalyvavo rajono šaškių turnyre „Baltieji pradeda 2017". Labai džiaugemės laimėjimais. Sveikiname !
Visiems dalyviams buvo įteikti padėkos raštai, medaliai ir atminimo dovanėlės, turnyro rėmėjų prizai.
KŪRYBINIS PLENERAS „PIEŠIU MEILĖS JUOSTĄ MAMAI"
Šiais metais dalyvavome tarptautiniame kūrybiniame plenere „Piešiu meilės juostą mamai 2017“, kuris
skiriamas Lietuvos 100-mečiui ir, aišku, mūsų brangiausioms, nuostabiausioms Mamytėms. Renginio
iniciatoriai Jonavos rajona l-d „Lakštingalėlė“ pasiūlė šiais metais siekti rekordo ir į projektą įtraukti kuo
daugiau dalyvių.
Nuo sporto arenos link Joninių slėnio pėsčiųjų takai pražydo saulėmis ir įvairiomis gėlėmis, drugeliais,
dovanomis: vėriniais, vazomis ir kt. savo brangioms mamytėms. Šventę vainikavo smagios dainos, žaidimai
ir dovanėlės vaikams.

Būsimieji pirmokėliai, priešmokyklinės „Kodėlčiukų“ ir „Gudručių“ grupių
vaikai atsisveikino su darželiu ir iškeliavo į mokyklą.
Linkime sėkmės ir džiaugsmo mokslo kelyje!!!
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Sveikiname visus darželio vaikučius su Tarptautine Vaikų Gynimo
diena ir artėjančiais gimtadieniais
„Kiškučių“ gr. – Kajų Urvikį, Rusnę Chorošilovą, Marką Davsevič, Ievą Velbasytę,
Oskarą Červiakovskį, Austėją Savickaitę, Donatą Miliutį.
„Voveriukų“ gr. - Ainorą Januškevičių, Smiltę Apavičiūtę.
„Smalsučių“ gr. – Ameliją Dručkutę, Tadą Velbasį.
„Kankorėžiukų“ gr. - Mindaugą Ivanauską, Gabiją Vitkutę, Vladislav Mima, Žasminą
Aleksandravičiūtę, Dianą Aleksandravičiūtę.
„Nežiniukų“ gr. – Vakarį Sadauską, Majų Varžinską, Laurą Kupčiūnaitę Emiliją Ragauskitę, Erlandą Riaubą,
Juozą Paukštį, Karoliną Rimkutę, Matą Turauską, Kawan Arsalan Qader.
„Kodėlčiukų“ gr.- Robertą Šidlauskaitę, Keviną Jakubauską, Keviną Lietuvniką, Deividą Pavasarį, Matą
Raznauską.
„Gudručių“ gr. – Korneliją Jurevičiūtę, Matą Šalkovskį, Auksę Paukštytę, Ivetą Jonaitytę, Aminą Kolderas,
Evitą Taraškevičiūtę
„Žingeidukų“ gr. - Džiugą Jaruką, Saulę Stepaitytę, Gustą Liukinevičių, Luknę Jašinaitę,Raigardą Karoblį.
Sveikiname gimtadienio proga auklėtojas Danutę Fiodorovienę, Lidą Zakarauskenę,
auklėtojų padėjėjas Aušrą Jačionienę, Gražvydą Šnirpūnaitę ir Dalią Dremienę.
LOGOPEDĖ PATARIA, KAIP PER ATOSTOGAS LAVINTI
VAIKO KALBĄ
Pasak „Mažųjų ekspertų mokyklos" ekspertės logopedės Kristinos Jurevičiūtės, kiekviena kelionė vaikui galimybė patirti naujų įspūdžių, praplėsti savo žodyną.
Logopedė Kristina Jurevičiūtė rekomenduoja išnaudoti gerą progą kartu su vaiku nuveikti ką nors
įdomaus ir smagaus.
 Mokykitės eilėraštukų. Kelionė - puikus laikas tiesiog pabendrauti su vaiku, ir tai labai daug jam duoda.
Daliai vaikų gali patikti kartu su tėvais mokytis eilėraštukus, skaičiuotes ar dainuoti daineles.
 Išnaudokite ritmą. Kelionė kuria ritmą, skatina judėti. Daugelis vaikų keliaudami automobiliu mėgsta
linguoti, ritmiškai judinti rankytes ir kojytes, todėl kartu padainuokite, palinguokite. Jeigu tėtis vairuoja,
mama su vaiku gali pažaisti pirštukų žaidimus.
 Skaičiuokite. Keliaujant automobiliu galima pabandyti pamokyti vaikus skaičiuoti, paraginti įsiminti
skaičius, pavyzdžiui, automobilių numerius, ar skaičiuoti mašinas, aptarti jų spalvas.
 Mokykitės raidžių. Bet kurios kelionės metu tiktų kartu su vaiku kurti pasakas ar mokytis raidžių. Visada
patogu būtų žaisti žaidimą, spėliojant žodžius pagal pirmą raidę.
 Padėkite pažinti kitas šalis. Nemažai naujų progų kalbai, vaizduotei suteikia kelionės į kitą šalis. Galima
vaikui papasakoti, kuo kita šalis skiriasi nuo Lietuvos, kaip gyvenimas mieste skiriasi nuo gyvenimo
kaime.
 Kalbėkitės! Keliaujant automobiliu pravartu aptarti kuo daugiau pro langą matomų objektų,
nepamirštant ir kelio ženklų. Lėktuvo aplinkoje taip pat netrūksta įdomybių, kurios siūlo ne vieną
pokalbio temą. Jeigu važiuojame pro mišką, galime su vaikais pakalbėti apie tai, kas gyvena miške.
Panašiai galima aptarti vaizdus pro lėktuvo iliuminatorių - kaip atrodo dangus ar kaip, lėktuvui kylant ir
leidžiantis, iš aukštai atrodo žemė. Dialogas su vaiku - gera priemonė vaiko žodynui plėstis, jo kalbai
turtėti.
Skaitykite daugiau: http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/lavinimas-ir-ugdymas/logopede-pataria-kaip-peratostogas-lavinti-vaiko-kalba.d?id=68499748

Laikraštuką redagavo ir maketavo Irina Žuravliova
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