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PAVASARIS

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

LAIKRAŠTUKAS Nr. 37
Sveiki sulaukę naujo pavasario. Nors ne taip šilta, kaip norėtųsi, bet jau tikimės ir laukiame šilumos,
atskrendančių paukščių, pirmųjų gėlyčių. Nespėsit apsidairyt, o pavasaris įlėks į kiemą ir sutvarkys viską
savaip. Žadina saulė miegantį pumpurą, skleidžiasi žibuoklė miško pakrašty... Moja beržas šakomis
nusvirusiomis, šaukia spindulį, kad savą gyvastį praskleist. Kur tiktai pažvelgsi – gamta šypsos... Norisi jai
atsakyti tuo pačiu. Liesti žolę, medį, žiedą, smilgą, kvėpti tyro oro ir gėrėtis šiuo grožiu įstabiu...
Pavasario vėjai su savimi į mūsų įstaigą atnešė Kaziuko mugę, kupiną besišypsančių vaikų ir suaugusiųjų,
pilną įvairiausių prigamintų darbų, darbelių. Šiai šventei vaikai kartu su auklėtojomis ruošėsi iš anksto. Visą
savaitę grupėse vyko kūrybinės dirbtuvės. Vaikai gamino įvairius darbelius: vėrė karolius ir apyrankes iš
makaronų, modelino, rišo verbas, komponavo margaspalves gėles, piešė, lipdė…
Iš pat ryto grojant trankiai liaudies muzikai salėje prasidėjo didysis Kaziuko mugės šurmulys. O kokia būtų
Kaziuko mugė be pačio Kaziuko ar Kazytės? Tad mugę atidarė ir susirinkusius linksma nuotaika dainomis,
šmaikščiais pasakymais ir šokiais užkrėtinėjo linksmoji Kazytė. Be linksmybių, mugėje kiekviena grupė
didžiavosi prekių gausybe išpuoštais stalais. Akys raibo nuo pavasarį skelbiančių gėlių, gyvūnėlių ir
paukščiukų, paveikslų, sapnų gaudyklių, įvairiausių mamyčių prigamintų skanėstų, spalvingų verbų, net laimę
nešančių akmenėlių – boružėlių. Pirko ir draugai, ir tėveliai, įstaigos darbuotojai ir pedagogai. Kam medalis,
kam gėlytė, kam verba, kam saldainis, o kam Kaziuko riestainis!

Čia pasilinksminę, ką nupirkę, ką pardavę, ką apdovanoję, tuščiais iš mugės niekas į namus nesugrįžo.
Pasibaigus mugei ir pirkėjai, ir prekiautojai liko patenkinti, o darželyje dar ilgai sklandė pavasariška šventinė
nuotaika.
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MAŽOJI PLUNKSNELĖ – 2018
Jonavos mokykloje-darželyje ,,Bitutė“ kovo 16 d. vyko rajoninis priešmokyklinio
amžiaus vaikų dailaus rašto konkursas ,,Mažoji plunksnelė – 2018", skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konkurso tikslas – plėtoti priešmokyklinio
amžiaus vaikų rašytinės kalbos gebėjimus. Mūsų
skyriaus ugdytiniai Simas Davicijonas ir Akvilė
Jurevičiūtė, bei pedagogės Irina Žuravliova ir
Dovilė Stanynienė dalyvavo šiame renginyje.
Vaikai kartu rašė, piešė, dailino savo vardo
raidelę, džiaugėsi buvimu kartu, o pedagogės
dailiai rašė teksto įštrauką.
Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti
organizatorių padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Pedagogų
dailaus rašto darbų grupėje nugalėjo: II – ąją vietą – centro skyriaus ,,Pušaitė“ pedagogė Dovilė Stanynienė.
JAU VELYKOS ATSKUBĖJO
Kasmet, atbudus pavasariui ir sugrįžus paukščiams, švenčiama gražiausia
pavasario šventė – Šv. Velykos. Gaivūs pavasario vėjai įkvėpė, pakylėjo
kiekvieno iš mūsų širdis.
Kovo 29 d. kieme rinkomės su džiaugsmo šypsenomis veiduose,nes vyko
nuotaikinga Šv. Velykų šventė.
Pavasariškai
pasipuošusi
„Zuikienė“ sukvietė visų grupių
vaikučius pasidžiaugti mažosiomis
velykėlėmis, pažaisti, paišdykauti ir
paridenti margučius ant pavasariškos
pirmosios žolytės. Praūžusi šventė
atnešė gaivią tikėjimo galią, kuri
apsigyveno mūsų širdyse. Norisi palinkėti, kad kartu su
atbundančia gamta visų mūsų sielose skleistųsi gerumo gėlės.

Mūsų įstaigoje vaiko ugdymas orientuotas į vaiką, į jo poreikius: žaisti, kurti, tyrinėti, judėti bei tenkinti
individualius vaiko poreikius. Manome, kad vaikas veikdamas tai, kas jam įdomu, bendraudamas su
bendraamžiais ir suaugusiais, įgyja socialinių, pažintinių, meninių gebėjimų, tampa fiziškai ir emociškai
brandesnis, labiau savimi pasitikintis, laisvesnis, kūrybiškesnis, įdomesnis draugams. Siekiant, kad vaiko
ugdymasis būtų nuoseklus ir sėkmingas, šiandieniniam pedagogui tenka didelis iššūkis - ne tik apmąstyti
esamus vaiko pasiekimus (vertybines nuostatas, gebėjimų lygį, įvairiose veiklos srityse sukauptą patirtį),
bet ir išsiaiškinti, ko sieks per mokslo metus, kokią siūlys veiklą silpniau susiformavusiems vaiko
gebėjimams ugdytis. Tik geriau pažindami vaiką, galime pasiekti individualios vaiko pažangos. Šiandienai
pasiekti rezultatai:
- esame jau išsilaisvinę nuo būtinybės „paraidžiui siekti“ to, kas išdėstyta programose, rekomendacijose,
vaiko ugdymui skirtoje ugdymo medžiagoje. Švietimo dokumentų įgyvendinimas adaptuojamas
rekomendaciniais pagrindais;
- pedagogai turi puikius, aktyvius padėjėjus – vaikus ir jų tėvelius;
- pedagogai tobulinasi pagal parengtus individualius planus;
- gausu įvairių, nestandartinių erdvių grupėse.
Ugdymas orientuotas į vaiko ugdymąsi tapo:
 Tikslingesnis – veikla individualizuojama ir diferencijuojama.
 Kryptingesnis – planuojamas gebėjimų ugdymas(-is).
 Efektyvesnis – inspiruojama/individualizuojama daugiau ir įvairesnės veiklos.
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 Kūrybiškesnis – skatinama iniciatyva.
 Kokybiškesnis - dalyvaujama sprendimų priėmime.
 Komandinis – bendradarbiaujama (su šeima, specialistais) gilinant ugdymo turinį.
 Universalesnis – kuriamos ir pasitelkiamos socialinių partnerių edukacinės aplinkos.
 Refleksinis - įsivertinami bei išryškinami pasiekimai, tobulintinos pusės, orientuojamasi į
vaikų idėjas.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Irina Žuravliova

DRAUGYSTĖS DIENOS
Kovo 19-23 dienomis darželyje vyko „Veiksmo savaitė be patyčių“, kurios metu skatinome vaikus būti
draugiškais, nesityčioti vieni iš kitų, taikiai spręsti iškilusias
problemas. Kiekvieną dieną darželyje vyko vis nauja
veikla. Pirmadienį „Veiksmo savaitė be patyčių“ prasidėjo
gražia akcija „Draugystės diena“, kurioje kalbėjome apie
patyčias, draugus ir draugystę, žiurėjome animacinį filmą
„Spalvos“. Visą savaitę organizuojamos veiklos buvo
orientuotos
į
gražių tarpusavio
bendravimo
įgūdžių kūrimą ir
stiprinimą.
Penktadienį mus
aplankė
Ruklos
kultūros
centro
„Kaukutė“ Vilma su savo mokinias, kurie vaikams parodė vaidinimą „Baltoji pelytė“
ir padovanojo po mažutę baltą pelytę. Vėliau visi drauge žaidė žaidimus, šoko,
bendravo. Atsidėkodami už gražų renginį mūsų skyriaus ugdytiniai mokiniams
padovanojo po mažą „širdelę“ ir palinkėjo būti visuomet draugiškais
ir
tolerantiškais.

SPALVINGOJI EILĖRAŠČIŲ PIEVELĖ – 2018
2018 m. kovo 22 dieną Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje ,, Dobilas" vyko rajoninis
ikimokyklinio ugdymo įstaigų mažųjų skaitovų konkursas ,,SPALVINGOJI
EILĖRAŠČIŲ PIEVELĖ - 2018". Konkurso organizatoriai, dalyviai ir pedagogai
džiaugėsi vaikų kūrybiškumu, paprastumu ir nuoširdžiu žodžiu, ištartu tėvynei.
Vaikai grįžo pilni įspūdžių ir su padėkomis bei dovanėlėmis.

AKCIJA „DAROM“
Tradicinė pavasarinė švarinimosi akcija „Darom“ šiemet vėl visus kvietė po žiemos susitelkti ir
padirbėti. Mūsų skyriaus tėveliai ir vaikučiai su pedagogėmis visą dieną triūsė, tvarkėsi, švarino aplinką
savo aikštelėse. Vaikučiai labai noriai įsijungė į darbus: rinko šiukšles, krovė į vežimėlius, patys stengėsi
jas išvežti – buvo puikūs padėjėjai.
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BALTIEJI PRADEDA - 2018
Šaškės – patrauklus stalo žaidimas, „proto mankšta“ – padeda įgyti naudingų gyvenimui įgūdžių. Vaikai
išmoksta vertinti ir valdyti situaciją, ieškoti geriausių sprendimų, spręsti uždavinius, dorai rungtyniauti.
Tradiciškai lopšelyje – darželyje „Saulutė“ įvyko Jonavos rajono ugdymo įstaigų 5-7 m. amžiaus vaikų
šaškių turnyras „Baltieji pradeda...“. Turnyro metu būsimieji didmeistriai bandė netikėtais manevrais bei
kombinacijomis laimėti kuo daugiau pergalių. Draugišką žaidimą stebėjo ir teisėjavo treneris Aleksandras
Fomkinas, priminęs vaikučiams taisykles, kurias mažieji teigė žinantys labai gerai.
Šiemet tarpusavyje varžėsi ir taškus į komandinę įskaitą rinko ir pedagogės. Mūsų
skyriaus komandą sudarė: Meida Jašinaitė,
Tadas Vielbasis, Erik Shymkus, Kristupas
Tuminauskas,
Vladislav
Mima,
Kajus
Lelevičius ir Matas Turauskas.
Komandos stojo į kovas ne tik asmeninėse
dvikovose, bet ir komandinese varžybose.
Kiekvienas taškas buvo auksinis, siekiant
komandinės sėkmės. Kūno kultūros ir sporto
centro įsteigtais prizais džiūgavo daugelis
dalyvių, prizininkais tapo nemažas būrys
būsimųjų sportininkų: Meida, Erik ir Vladislav
laimėjo II vietas, Kristupas, Kajus ir pagagogė Irina – I vietas. Nors
komanda ir nelaimėjo didžiulės taurės, tačiau visi džiaugėmės garbinga
IV komandine vieta. Šis turnyras buvo tik „kojų apšilimas“ prieš dar
rimtesnes varžybas, kai lopšelyje-darželyje „Saulutė“ gegužės 9 d.
vyks septintasis respublikinis šaškių turnyras.

Gegužės 9 d. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių komanda: Tomas Getman, Grytė Skersonaitė,
Vladislav Mima, Kevinas Duklys, Kristupas Tuminauskas, Erik Shymkus sudalyvavo Jonavos lopšeliodarželio „Saulutė“ organizuotame respublikiniame šaškių turnyre „Baltieji pradeda - 2018“. Mūsų
komanda varžėsi tarp 25 komandų iš įvairiausių šalies kampelių.
Ilgo kelio
nepabūgo ne tik Ukmergės, Kauno,
Marijampolės šaškininkai, bet į varžybas
atvyko svečiai ir iš Vilniaus. Septintasis
respublikinis turnyras buvo skirtas Lietuvos
šimtmečiui paminėti. Taip jau sutapo, kad
dalyvavo būtent šimtas dalyvių. Pirmą kartą
turnyro dalyviai buvo pakviesti savo partijas
sužaisti lauke. Vaikučiai turnyre varžėsi kaip
tikri sportininkai šveicariška sistema (7 ratai).
Šio žaidimo eigą stebėjo ir teisėjavo
jonavietis Aleksandras Fomkinas bei Jonas
Navickas iš Marijampolės. Po septynių susitikimų ir paaiškėjo
nugalėtojai bei prizininkai. Visi dalyviai gavo dovanėles ir
diplomus už dalyvavimą turnyre.
Džiaugiamės savo pasiekimais.

Atskubėdama margaspalvė vasara atnešė džiugią žinią: priešmokyklinių
„Kodėlčiukų“ ir „Gudručių“ grupių vaikai – būsimi pirmokai. Jie su nerimu ir
džiaugsmu atsisveikino su darželiu.
Linkime būsimiems pirmokams puikiai mokytis, būti dorais žmonėmis.
Laikraštuką redagavo ir maketavo Irina Žuravliova
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