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

LAIKRAŠTUKAS Nr. 36
Tamsios, niūrios dienos. Nespėja išaušti ir
vėl temsta. Gamta apmirė ir sustingo kažko
laukdama. Prityla juokai ir linksmybės. Šis
laikas vadinamas Adventu. O Adventas tai
atėjimas, laikotarpis pažymintis laiką, kai
žmonės laukė kūdikėlio Jėzaus gimimo.
Alsuoja vakaras ramus,
aukštai menulis dairos droviai
Vėl vaikšto po visus namus,
kartu ir sapnas, ir tikrovė.

Adventinės vakaronės mokykloje akimirkos

Naujieji per žemę ateina
Tai džiaugsmo smiltelė maža
Lai neša jie laimę,
lai neša jie džiaugsmą
Kartu su kiekvieną diena.

Kas jau kas, o vaikai tikrai mėgsta žiemą! Sniego
seniai, rogutės, pačiūžos, sniego gniūžčių mūšiai - visa
tai vaikams suteikia labai daug džiaugsmo.
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TRIJŲ KARALIŲ DOVANOS
Pasakojama, kad Betliejuje gimusį kūdikėlį Jėzų aplankė Trys
karaliai. Iš tiesų jie nebuvo karaliai, gal tik nuo viduramžių jie taip
buvo vadinami todėl, kad atkeliavo iš pasakiškai turtingų Rytų. Iš tiesų
Kasparas, Melchioras ir Baltazaras buvo išminčiai, stebėję dangaus
kūnų judėjimą. Netikėtai danguje sužibėjusi ryški žvaigždė sudrumstė
šių vyrų ramybę, mat pranašystės skelbė, jog tokio šviesulio
pasirodymas sutaps su Atpirkėjo atėjimu į žemę. Taigi išminčiai nutarė
aplankyti Kūdikį ir išrinkę jam dovanas – aukso, smilkalų ir miros –
leidosi į kelionę...
Paklausyti šios istorijos, pažiūrėti trijų karalių stebuklo, pažaisti ratelių, padainuoti dainelių ir kartu
atsisveikinti su Kalėdų eglute ugdytinius pakvietė į salę grupių auklėtojos Oksana, Virginija, Danutė.
Durys buvo pažymėtos raidėmis +K+M+B. Vaikai pažadėjo daryti gerus darbus ir laukti eglutės
sugrįžimo.
ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA
Sausio 12 d. skyriuas „Pušaitė“ bendruomenė prisijungė
prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.
Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę,
šviesą,
teisingumą,
atmintį
ir
vienybę.
8.00 val. dešimčiai minučių buvo užgesinta šviesa ir
kiekviename lange uždegta
žvakelė.
Auklėtojos
ugdytiniams papasakojo
kaip laisvės trokštanti mūsų tauta be ginklų 1991 m. sausį gynė
Lietuvos nepriklausomybę. Vaikai klausėsi dainų įrašų, dainavo
daineles apie Lietuvą, visi kartu pažiūrėjome filmą.
Sausio 13-osios minėjimas yra puiki proga parodyti ne tik sau,
bet ir visam pasauliui, kad ir šiandien esame vieningi.
SENIŲ BESMEGENIŲ ŠALYJE
Sausio 12–19 dienomis įstaigos pedagogės Gintarė Varžinskienė,
Irina Sidorova, Renata Ivinskienė sukvietė įstaigos bendruomenę
dalyvauti savaitiniame projekte ,,Senių besmegenių šalyje“, su tikslu
skatinti kūrybinę socialinę iniciatyvą, atkreipiant dėmesį į klimato
atšilimą, suteikiant vaikams džiugių emocijų ir puoselėjant įstaigos
bendruomenės aktyvų kūrybiškumą bei saviraišką.
Visą projekto laiką vaikams veiklų netrūko. Padedant auklėtojoms
ir tėvams vaikai pasipuošė įstaigą žiemiška tematika – sniego seniais,
pagamintais įvairia technika, surengė savo grupių senių besmegenių
parodą, buvo išmokyti mankštos ir ja stiprino savo fizines galias visą
savaitę. Grupėse vyko diskusijos.
Kas tai yra seniai besmegeniai,
kaip juos lipdyti, aptariamos sniegui būdingos savybės.
Salėje įvyko ,,Senių besmegenių“ sąskrydis su linksmomis
judriosiomis užduotimis. Svečiuose lankėsi linksmieji besmegeniai
Oluchas, Varveklis ir vienas besmegenis be vardo. Vaikai greitai
nuliūdusiam seniui besmegeniui išriko vardą - Sniegius.
2

Projekto kulminacija - tai dalyvių apdovanojimas, rezultatų
aptarimas, fotosesija su seniai besmegeniais, o vaikų ir auklėtojų kurti
eilėraščiai įteikti kaip dovana seniams besmegeniams.
Seniai besmegeniai pakvietė ugdytinius į animacinio filmo
,,Ledo šalyje“ peržiūrą, palinkėjo gero, puraus sniego ir pažadėjo
snieguotos žiemos dienų.
„ŽINGEIDUKŲ“ ŽIEMA
Praūžus labai žiemiškam projektui „Senių besmegenių šalyje“ ir prisišaukus tikrą snieguotą
žiemą, „Žingeidukai“ panoro ne tik žaisti su sniegu, bet ir aplankyti žvėrelius miške bei pavaišinti juos.
Vaikučių tėveliai labai dosniai parūpino lauktuvių miško gyventojams, kad teko net rogutėmis vežti.
Miške vaikai bėgiojo, dėliojo vaišes žvėreliams, ieškojo pėdsakų. Tvyrojo gera nuotaika, o ir
emocijos tryško dar keletą dienų.

„Žingeidukų“ grupės auklėtoja Gintarė Varžinskienė

VAIKŲ SVEIKINIMAI LIETUVAI SU 100-UOJU GIMTADIENIU!
Visus visus, mažus ir didelius Lietuvos piliečius, gyvenančius tiek čia, tiek už jūrų
marių – sveikiname su atkurtos Lietuvos 100 metų sukaktimi! Kas geriau ir gražiau
moka pasveikinti Lietuvą, jei ne vaikai? Tikiu, kad kiekvienam vaikui smagu buvo piešti, apmąstyti
savo santykį su savo šalimi - LIETUVA. Tad dalinamės „Kodėlčiukų“ vaikų piešiniais, kaip jie
įsivaizduoja Lietuvą.
Smagu, kad tiek šaunių
piešinių,
skirtu
mūsų
Lietuvai,
iškeliavo
iš
„Pušaitės“
į
skirtingus
Lietuvos miestus į vaikų
piešinių
parodas
ir
konkursus!
Džiaugemės gavę puikų
įvertinimą - Padėką Grytei
Skersonaitei ir Giedriui
Gutauskui laimėjus II - vietą
respublikiniame
ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbelių konkurse „Aš –
tavo gimtinė vardu Lietuva“, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
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VERINYS LIETUVAI
,,Nepriklausomybės“ sąvoką vaikai supranta paprastai: tai
Lietuvos gimtadienis - Vasario-16.
Šiai šventei skyriaus vaikai ruošiesi įsijungdami į bendrą
projektą „Vėrinys Lietuvai“ ir dalyvaudami darbų parodoje „Iš
praeities į ateitį“. Projekto tikslas: suteikti vaikams kuo daugiu
žinių apie Lietuvą ir pasirengti švęsti Lietuvos šimtmetį.
Šventė prasidėjo tautine giesme. Skambėjo dainos apie Lietuvą,
gimtinę, tėviškėlę, jas dainavo ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikučiai. Vyresnieji šventės
dalyviai deklamavo eilėraščius, šoko lietuvių liaudies ratelius, klausėsi pasakojimų apie gimtinę,
Lietuvą. Gimtadienis negali būti be dovanų, todėl vaikai Lietuvai paruošė ir dovaną suvėrė 100 karalių
verinį.
Tikimės, kad šios savaitės renginiai palietė vaikų širdeles, skatino domėtis ir didžiuotis sava šalimi, o
pažado – užaugus gyventi Lietuvoje – vaikai tikrai nepamirš.

„Kiškučių“ grupės auklėtoja Daiva Kaunetienė

VAIKAI IR 100-ČIO LIETUVA
Minėdami Lietuvos 100-tį priešmokyklinės „Kodėlčiukų“ grupės vaikai parengė ir nagrinėjo
projektą „Aš ir 100-čio Lietuva“. ŠIMTMETIS - sėkmės istorija, kurią kūrė visi Lietuvos žmonės ir
užsienyje gyvenantys lietuviai – mūsų seneliai, proseneliai, tėvai, mes. Minėdami atkurtos Lietuvos
šimtmetį norime, kad kiekvienas rastume savo ryšį, asmeninę istoriją, savo šventės emociją ir tradiciją.
Švenčiame ne vieną datą, o Šimto metų sėkmės istoriją, kurią kūrėme visi. Todėl pasitikdami Šimtmetį
norime pažinti mūsų pasiekimus ir iššūkius, švęsti Lietuvos gimtadienius ir toliau kurti mūsų Lietuvą.
Šį projektą užbaigėme įsijungdami į šventinį rytmetį, skirta
kovo 11-ojai paminėti. Ši diena – džiugi šventė, į salę rinkosi
visi: suaugę ir vaikai, su pakilia nuotaika, pasipuošę vėliavos
spalvom, apsirengę tautiniais rūbais. Gimtinę Lietuvą
sveikinome dainelėmis, eilėraštukais, žaidėme žaidimus.
Šventę baigėme džiaugsmingai dainuodami „Žemėj Lietuvos
ąžuolai žaliuos“.
Priešmokyklinės grupės pedagogė Irina Žuravliova

Laikraštuką redagavo ir maketavo Irina Žuravliova
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