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ŽIEMA

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

LAIKRAŠTUKAS Nr. 39
Prasidėjus žiemai vaikus vėl aplankė linksmieji Besmegeniai. Palinkėjo
džiaugtis šaltuku ir sniegu, nesirgti, būti kūrybingiems, ir, žinoma, sirūpintis
paukšteliais bei žvėreliais.
Ant balto sniego lapo ilgas laiškas su
Stebuklingais šalčio žodžiais:
Nors liūdna, kad vieni metai tuoj pasibaigs,
Naujųjų nešama šviesa jau netoli!
Tegul kiekvieni Naujieji Metai išsitiesia prieš jus
plačiu ir gražiu keliu, kuris veda ten, kur saulė žėri,
kur visi rūpesčiai ir bėdos nublanksta saulės šviesoje.
SU NAUJAISIAS METAIS
Naujieji per žemę ateina
Tai džiaugsmo smiltelė maža
Lai neša jie laimę, lai neša jie džiaugsmą
Kartu su kiekvieną diena.

Pavasarį „blynų kepimu“ prasidėjusi pažintis su Rukloje tarnaujančiais NATO
vokiečių kariais išaugo į draugišką, betarpišką bendravimą. Na, o gruodžio 28 d.
užsienio kariškiai atvyko su dovanomis. Kaip iš „gausybės rago“ apdovanotos visos
devynios vaikų grupės. Atsidėkodami vyresniųjų grupių vaikai dainomis ir
atvirutėmis tarė lietuvišką „ačiū“, o mokyklos direktorius D. Mockus ir pavaduotoja
ugdymui B.Skripnik kiekvienam kariškiui iteikė rankų darbo eglutės žaisliuką. Šv.
Kalėdos tęsiasi...
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TRIJŲ KARALIŲ DOVANOS
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 Jezaus gimimu. Taigi išminčiai
nutarė aplankyti Kūdikį ir išrinkę jam dovanas – aukso, smilkalų ir
miros – leidosi į
kelionę...
Pasveikinti trijų karalių,
pažaisti ratelių, padainuoti dainelių ir kartu atsisveikinti su
Kalėdų eglute ugdytinius pakvietė į salę mokytojos Virginija,
Oksana, Svetlana. Durys buvo pažymėtos raidėmis +K+M+B.
Vaikai pažadėjo daryti gerus darbus ir laukti eglutės sugrįžimo.
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ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA
Sausio 14 d. skyriaus „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. Mokytojos ugdytiniams
papasakojo kaip
laisvės trokštanti
mūsų tauta 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.
NETRADICINĖ SAVAITĖ ,,KIŠKUČIŲ“ GRUPĖJE
TARPTAUTINEI SNIEGO DIENAI PAMINĖTI
Žiema pateikia įvairaus grožio vaizdų, ragina vaikus kaskart išbandyti, patirti, pažinti, džiaugtis, todėl
,,Kiškučių“ grupės vaikai sumanė patyrinėti sniegą. Žaidė žiemos žaidimus, pramogavo, patirdami
teigiamas emocijas, grūdinosi, lipdė senius besmegenius, kūrė statinius iš sniego, aiškino sniego savybes:
spalvą, birumą, lipnumą.
,,Sniego besmegenis grupėje” su vaikais iš
lauko parsinešėme sniego ir prausykloje
nulipdėme sniego besmegenį, kurį nudažėme
guašu. Stebėjome, ar mūsų seniui grupėje
neperšilta, ir kas su juo vykstą. Po pietų miego
vaikai rado aptirpusį besmegenį, o rytojaus rytą
senio neliko visai.
Atėjusius tėvelius vaikai vedėsi į prausyklą,
parodyti kokį senį besmegenį nulipdė. Kitą rytą
Dominykas pirmas atėjęs į grupę bėgo pažiūrėti
ir išsiaiškinti, na kur jis dingo. Liko tik spalvų
pėdsakai vonelėje, o sniegas virtęs vandeniu
subėgo, kaip sakė Dominykas „į tas skylutes“.
Džiugu, kad vaikai susidomėjo, norėjo pažinti, pastebėti, atrasti. Eksperimentuodami suprato, kad ledo ir
sniego laižyti nevalia, nes juose pilna nešvarumų.
,,Kiškučių“ grupės mokytoja Daiva Kaunietienė
AŠ IR MANO LIETUVA
Kas yra Lietuva? Iš kokių spalvų susideda mūsų trispalvė? Kaip atrodo mūsų herbas? Kodėl mes
esame lietuviai? Į šiuos klausimus visi kartu vyresnieji skyriaus vaikai ieškojo atsakymo. Vasario rytą
„Kankorėžiukų“ ir „Kodėlčiukų“ grupių vaikai kartu su auklėtojomis susirinko į viktoriną „AŠ IR MANO
LIETUVA“. Viktorinos tikslas – skatinti „Kankorėžiukų“ ir „Kodėlčiukų“ grupių vaikus įsitraukti į
žaidimus, kurie lavintų vaikų loginį mąstymą ir plėstų vaikų žinias ir supratimą apie Lietuvą. Ugdyti vaikų
tautinį ir pilietinį sąmoningumą, patriotiškumą, pilietiškumą. Susiskirstė į komandas vaikai, išrinko teisėjų
komisiją. Viktoriną pradėjome Lietuvos himnu. Vėliau vaikai rinkosi Lietuvos simbolius, konstravo trijų
spalvų vėliavas, dėliojo dėliones, vieni kitiems uždavinėjo klausimus.
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Svarbiausia – abi komandos labai labai stengėsi ir norėjo
pasirodyti kuo geriau. Vaikai nestokojo išmonės, puikių
žinių ir geros nuotaikos. Jie daug žino apie savo šalį apie jos
tradicijas. O kas laimėjo? Pasitarusi, teisėjų komisija nutarė
skelbti lygiąsias. Laimėjo draugystė, nuoširdumas. Norime,
kad vaikai mokėtų didžiuotis savo Gimtine, jos grožiu,
žmonėmis, kalba, gerbtų senolių palikimą. Vaikai įsivertino
savo veiklą piešdami veidelius ant balionų . Šventė
užsibaigė spalvotų balionų fejerverku.

„Kankorėžiukų“ gr. mokytoja Asta Kaladinskienė

LIETUVA, SVEIKINAM TAVE
Ačiū, Tėvyne, Ačiū už bitę, Už gimtą kalbą, Glostančią žiedą. Ačiū už upę, Ačiū už paukštį Už žydrą
spalvą. Tą, kuris gieda. /Zita Gaižauskaitė/
Vasario 16 –oji diena - Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Paminėdami šią dieną, vaikai gilino
žinias apie Lietuvos istoriją, praeitį, mokėsi giedoti himną, susipažino su pagrindiniais Lietuvos
simboliais. Vaikai simboliškai aplankė pasirinktą Lietuvos miestą, į kurį kvietė visus skristi „paukšteliai“
Goda, Karina ir Matas. Gimtinę Lietuvą vaikai sveikino eilėmis, šoko ratelius. Džiaugėmės, kad mums
čia gera gyventi, kad didžiuojamės esantys lietuviai. Tikime, kad lietuviška laisvės dvasia pasibeldė į
kiekvieno vaiko širdelę. Juk meilė Tėvynei – tai meilė, pirmiausia, vieni kitiems.
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Vasario – kovo mėn. mokytojos Irina
Žuravliova ir Daiva Kaunietienė organizavo respublikinę
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių
darbų parodą „Skamba vardas Lietuvos“. Iš įvairių Lietvos
miestų ir miestelių atkeliavo vaikų darbai. Viso parodoje
dalyvavo 139 vaikai. Visiems vaikams bei jų mokytojoms
buvo išsiustos padėkos.
Parodos „Skamba vardas Lietuvos“ darbus dalima pamatyti
čia: https://www.youtube.com/watch?v=gqtNyRHCzCs
EDUKACINĖ VEIKLA „NARIUOTAKOJAI DARŽELYJE“
Skyriuje vyko edukacinis projektas „Nariuotakojai darželyje“. Vaikai apžiūrėjo vorus, vabalus,
gyvalazdės,tarakonus ir šimtakojus, ir kitus egzotinius gyvius, kuriuos pristatė Palangos zoologijos sodas.
Apie mažuosius gyvūnus pasakojo juos prižiūrinti specialistė. Tai vienintelė per Lietuvą keliaujanti
nariuotakojų ekspozicija. Jos metu ugdytiniai rankose laikė didžiausius pasaulyje šnypščiančiuosius
madagaskaro tarakonus ir gyvalazdes. Daug įdomios informacijos išgirdo, sužinojo apie egzotinių gyvūnų
elgseną, kuo ypatingi šie nariuotakojai, kurie iš jų nuodingi. Vaikams tai suteikė daug įspūdžių ir džiugių
emocijų.

VAIKAI VAIKAI VANAGAI…
Vasario 27 d. Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ vyko rajoninės priešmokyklinio ugdymo
grupių pramoga-varžytuvės „Vaikai vaikai vanagai…“. Renginio tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą ir
saviraišką, panaudojant etninio ugdymo(si), meninės raiškos ir kalbos lavinimo aktyviuosius metodus.
Pramogoje dalyvavo ir mūsų įstaigos, ,,Kodėlčiukų“
priešmokyklinio ugdymo grupės atstovės - Laura
Kupčiūnaitė ir Urtė Butkutė.
Pramogos vedėjai nuotaikingai pakvietė visus į
laivo denį, o kapitonas pavedė laivą pripildyti pačiomis
gražiausiomis skaičiuotėmis. Mergaitės pristatė
skaičiuotę apie Barbę. Visų įstaigų skaičiuotės
skambėjo savitai įdomiai, netikėtai. Tikrą pramogą
dalyviams sukūrė Jonavos vaikų lopšelio-darželio
,,Žilvitis“ auklėtojos, pavirtusios fėjomis ir pakvietusios
vaikus į nuostabų pasakų pasaulį. Visos komandos
apdovanotos padėkos raštais ir prisiminimo
dovanėlėmis.
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Jau tampa tradicija mokykloje
pravesti garsinius skaitymus. Šį kartą visi
pradinukai ir priešmokyklinukai vienu
metu skaitė „Skudurinę Onutę“. Po
skaitymo
vyko
smagus
kūrinėlio
aptarimas.

SKAITYMO NAUDA
Skaitydami vaikams ar kartu su jais mes ugdome kritinį mąstymą, nes nuolat galime kalbėti apie
aktualiausias vaiko pasaulio problemas, galime bandyti jas išspręsti. Taip pat praturtiname žodyną, o
platesnis žodynas – geresnis pasaulio suvokimas. Vaikai, geriau suprasdami supantį pasaulį, gali pasiekti
kur kas geresnių rezultatų. Be abejonės knygų skaitymas yra puiki priemonė kurti vaiko vertybinį pamatą.
Pasirinkdami knygas, kuriose mergaitės gali pasiekti lygiai tiek pat, kiek ir berniukai, kuriose žmonės
gerbia vieni kitus, myli ir saugo gamtą, mes mokome vaikus, kad toks ir turi būti mus supantis pasaulis.
Skaitymas visada turi sietis tik su teigiamomis emocijomis. Vaikas niekada nenorės skaityti pats, jei
bus verčiamas. Kol jis dar mažas, padėkime susidomėti literatūra, kurioje atrastų kažką savo ir
jaudinančio. Nes nėra tokio žmogaus, kuris nemėgsta skaityti, jis tiesiog dar nerado savo mėgstamiausios
knygos. Atradę tokias knygas, neverskite skaitymo į lenktynes. Visi vaikai mokosi skirtingai, todėl ir
skaityti gebame nevienodai. Edukologė A.Landsbergienė teigia, kad knygų skaitymas turi būti bendras
tėvų ir vaikų džiaugsmas, gyvenimo mokykla ir diskusijų šaltinis, bet ne varžybos. Geriau pasiimkite savo
vaiką ant kelių ir skaitykite jam, tegul knygos skaitymas būna brangus laikas drauge.
Ikimokyklinio amžiaus vaikai domisi knygomis: patys mažiausi jas graužia, vėliau – taip stipriai varto
puslapius, kad šie net plyšta, dar vėliau pradeda „skaityti" knygas išgalvodami ar atsimindami jau girdėtą
istoriją, o apie 5-6 gyvenimo metus vaikai, su kuriais skaitoma, jau pradeda skaityti patys. Vaikai
geriausiai mokosi, kai yra susidomėję, įsitraukę, motyvuoti. Skaitant su ikimokyklinukais galioja kelios
trumpos aiškios taisyklės:
– Rodykite vaikui pavyzdį ir skaitykite patys. Vaikai savarankiškai retai pasiima knygą, jeigu nemato
skaitančių artimiausių žmonių. Veskitės vaiką į biblioteką ir knygyną, ten vartykite knygas, jas skolinkitės
ir garsiai džiaukitės, kaip nekantraujate jas perskaityti.
– Turėkite namuose knygų vaikams. Nebijokite leisti vaikams patiems rinktis knygų: lai jie išsirenka tai,
ką patys nori skaityti.
– Net jei vaikas jau geba skaityti pats, nenustokite jam skaityti garsiai – lai vaikas atsipalaiduoja ir
mėgaujasi knyga, nes kai skaito ją pats, daugiau dėmesio skiria skaitymo procesui, o ne turinio supratimui.
– Skirkite laiko tik skaitymui. Tuo metu negali būti jokios kitos veiklos namuose, kaip tik skaitymas.
Televizorius ir planšetė tuo metu ilsisi, darbai laukia, o visa šeima – skaito. Vaikas gali rinktis, ką skaitys
– nebijokite duoti visiškos laisvės vaikui vartyti kad ir visas lentynos knygas (jų susitvarkymas irgi yra
vaiko atsakomybė), peržvelgti paveikslėlius, tą pačią knygą skaityti kelis kartus.
Įpročiai geriausiai ugdomi ties jais dirbant, o skaitymas – pamilus knygą – seksis puikiai, jeigu tam
bus skirta pakankamai laiko ir pastangų.

Laikraštuką redagav o ir maketavo Irina Žuravliova
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