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PAVASARIS

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

LAIKRAŠTUKAS Nr. 40
LABAS, PAVASARI !!!
Sveikiname visus sulaukusius pavasario, visa kas gyva atbudimo. Jaučiame vis šiltesnio vėjelio dvelksmą,
saulutė vis dažniau išlenda pro debesis, pamažu bunda visa gamta...
Kovo 4 – Šv. Kazimiero diena vaikai
pradžiugino mūsų bendruomenę jaukiu
Kaziuko mugės šurmuliu. Vaikai prekiavo
savo kūrybos dirbiniais ir drąsiai ragino
pirkti jų prekes, skaičiavo, siūlė mainytis,
derėtis – šauniai atsiskleidė vaikų
verslumas bei kūrybiškumas.

Žeme, žeme bar, bar, bar:
Laikas keltis tau dabar.
Gervės, raganos, ožiai
Sveikina tave gražiai,
Prisikepsim kalną blynų,
Duosim draugui ir kaimynui…

Persirengėliai šoko, dainavo, trypė, žadino Žemę, grojo garsiai
su barškučiais, kad tik žiema išsigąstų ir pabėgtų iš kiemo. Vaikai
išdykavo, siautė, šoko, linksminosi, triukšmavo drauge su žiemos
simboliu More. Pavasaris jau čia.

GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS
Minint 29-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990
metų kovo 11-osios – metines pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“ dalyvavo Jonavos r.
Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras skyrius „Pušaitė“.
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DRAUGYSTĖS DIENOS
Mes esame tokie maži
O šis pasaulis, toks didžiulis.
Tai būkim viens kitam artimesni:
Ištieskim ranką – atsikelt padėsim,
Ištieskim kitą – apkabinsime pečius,
Nusišypsokim – šypsena lai sako,Esu tau draugas – būki juo ir tu!
Kovo 20-26 dienomis visoje Lietuvoje vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“,
kurią organizuoja emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“. Šioje akcijoje dalyvavo ir mūsų skyriaus
ugdytiniai.
Ši veiksmo savaitė skatino visus vaikus ir suaugusiuosius pastebėti patyčias, pranešti apie jas ir taip jas
stabdyti, ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią patyčioms,
smurtui, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą ir skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio santykius.
Visose grupėse buvo organizuojami patyčių prevencijai skirti pokalbiai ir užsiėmimai apie draugus,
draugystę, mandagumą, atjautą. Mažųjų akelės pamatė linksmus, liūdnus veidelius, išgirdo daug gražių žodelių,
dainelių, linkėjimų draugui. Daug džiugių emocijų sukėlė vaikams bendras draugystės piešinys, kuriame vaikai
žaidė su spalvomis: piešė, tapė piršteliais, išreiškė savo jausmus ir nuotaikas. Savaitei be patyčių atspindėti buvo
įrengti stendai tėveliams.
„Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti“.
VANDUO- GYVYBĖS ŠALTINIS
„Per maža pasakyti, kad tu reikalingas gyvybei – tu pats esi gyvybė“. Antoine‘as de Saint-Exupéry
Kovo 21 dieną Ruklos Jono Stanislausko mokykloje-daugiafunkciame
centre skyriaus „Pušaitė“ vaikai dalyvavo renginyje „Vanduo- gyvybės
šaltinis“.
Vaikai IT pagalba stebėjo kur atsiranda vanduo, kuo naudingas žmogui
ir gamtai. Sveikatos priežiūros specialistė papasakojo apie vandens
pasaulio subtilybes, akcentavo, kad vanduo reikalingas ne tik žmogaus
sveikatai, bet ir grožiui. Vaikai išgirdo ir apie vandens taršą: užteršto
nutekamojo vandens sparčiai daugėja, nes vis labiau plečiasi pramonė,
auga miestai, didėja ūkiai, pakankamai dažni naftos išsiliejimai. Užterštas
vanduo daro didelę žalą gyvūnijai bei augmenijai. Po įdomios paskaitos vaikai ragavo įvairaus skonio vandens
– su citrinomis, apelsinais, greipfrutais ir agurkais.
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Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Julija Giršienė

MAŽOJI PLUNKSNELĖ – 2019
Kovo 29 dieną Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje ,,Bitutė“ vyko
rajoninis priešmokyklinio amžiaus vaikų dailaus rašto konkursas
,,Mažoji plunksnelė – 2019“. Konkurso tikslas – plėtoti priešmokyklinio
amžiaus vaikų rašytinės kalbos gebėjimus. Mūsų skyrių atstovavo
“Kodėlčiukai” Meda Koženiauskaitė ir Eligijus Liutkonis. Visi dalyviai
buvo apdovanoti organizatorių padėkos raštais ir Jonavos rajono
savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
įsteigtomis atminimo dovanėlėmis.
TAPTAUTINIS PROJEKTAS „VĖJO DARBAI“
Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas“ pakvietė ikimokyklinukus leistis į „vėjo medžioklę“ ir dalyvauti
taptautiniame meniniame-pažintiniame projekte „Vėjo darbai“. Šiame projekte nutarė dalyvauti mūsų skyriaus
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai. Mažieji ugdytiniai dalyvavo įvairiose veiklose, kurios
padėjo susipažinti su gamtos reiškiniu vėju ir paskatino domėtis jo darbais. Vaikai drauge su mokytojomis atliko
įvairius bandymus, dalyvavo meninėse ir judriosiose veiklose, rengė kritinį mąstymą ugdančias diskusijas apie
vėjo naudą ir žalą.
Linksmai klegantis, margaspalvis vaikų būrys ankstų rytą pasklido po kiemą.
Prasidėjo linksmoji vėjo medžioklė. Tikrų medžiotojų laukė sunki užduotis – reikėjo
didelių maišu pagauti vėją, palenktyniauti su vėju. Vaikai stebėjo ir džiaugėsi
malūnėlių dūzgimu, mokėsi pagauti ir nukreipti vėją į besisukančius sparnelius.
Linksmoji medžioklė baigėsi, vėjas buvo pagautas ir įdarbintas, o mažieji
medžiotojai – tyrinėtojai, kupini gerų emocijų ir naujų žinių, skubėjo į grupes.

Mūsų priešmokyklinukės Urtės Butkutės meninis darbas „Vėjo malūnas“ buvo puikiai įvertintas ir
mergaitė gavo tarptautino projekto diplomą ir vertingą sponsorių dovaną – bilietą į ledo areną. Sveikiname!!
SPALVINGOJI EILĖRAŠČIŲ PIEVELĖ - 2019
Lopšelyje-darželyje "Dobilas" jau devintą pavasarį mažuosius rajono
skaitovus subūrė konkursas "Spalvingoji eilėraščių pievelė 2019".
Tarpusavyje varžėsi 34 mažieji skaitovai. Net 10 skaitovų tapo šio konkurso
diplomantais. Sveikiname Luknę Chorošilovaitę tapusią šio konkurso
laureate.
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MAŽŲJŲ VELYKĖLĖS „RIDU RIDU OPA - PA“
Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jūs žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus!
Šiltas pavasariškas oras sukvietė visų grupių vaikučius
pasidžiaugti mažosiomis Velykėlėmis. Visus juos pasitiko
Velykė su kiškiu, jie supažindino vaikus su Velykų šventės
tradicijomis, žaidimais ir burtais. Vaikai mįnė mįsles, žaidė
žaidimus – ratelius, vyko velykinės estafetės. Šventės
pabaigoje Velykė visoms grupėms padovanojo po krepšelį
lauktuvių. Šventė baigėsi linksmu margučių ridenimu.
Visus lydėjo džiugi nuotaika.

Grupiniai žaidimai ir užsiemimai pamažu tarsi išsikrausto į
lauką, o ten juk tikras nuotykių pasaulis. Nesvarbu, ar žaistum
smėlio dėžėje, ar karstytumeisi ant sūpynių – viskas bus žymiai
smagiau. Juk saulutė kviečia į lauką. Džizukimės šiluma, gaiviu
vėjeliu, malonia akims žaluma.
„MOKSLIUKŲ AKADEMIJOS – 2019“ RENGINYS SUKVIETĖ PRIEŠMOKYKLINUKUS
2019 m.balandžio 4 d. Jonavos rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų komandos iš miesto bei rajono
ugdymo įstaigų bei juos lydintys
pedagogai rinkosi Jonavos vaikų lopšeliodarželio
,,Lakštingalėlė“
kiemelyje.
Dalyvius
sutiko
gamtos
katedros
profesoriai, palinkėjo sėkmės tyrinėjant
gamtą ir pristatė užduotis, kurias turėjo
įveikti kiekviena komanda. Renginio
tikslas: per praktinę patirtį ugdyti vaikų
kritinį mąstymą, kūrybiškumą. Skatinti tyrinėti aplinką.
Beveik visas užduotis vaikai atliko natūralioje gamtoje. Patys statė palapines,
skaičiavo teritorijoje augančius spygliuočius bei lapuočius medžius, apsilankę pas
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gėlininkę, sodino saulėgrąžas, kurios džiugins namuose. Bitininkė papasakojo apie medaus produktus ir jų
naudą. Visi skanavo ir mėgino atspėti, kokia tai vaistažolių arbata. Apsilankę pas dailininkę, kiekvienas
sukūrė po nuostabu sekretą. Sužavėjo ,,Garsų pasaulio“ užduotys, komanda nuolat tarėsi, padėjo vienas kitam
ir sėkmingai įveikė visas užduotis. Galiausiai visi pristatė savo gamtinius išradimus, buvo apdovanoti
atminimo dovanėlėmis ir ,,Moksliukų akademijos – 2019“ pažymėjimais.
BALTIEJI PRADEDA - 2019
Balandžio 11 d. Jonavos lopšelyje-darželyje „Saulutė“ vyko
rajoninis ugdymo įstaigų 5-7 m. amžiaus vaikų šaškių turnyras
„Baltieji pradeda – 2019”, į kurį vyko mūsų skyriaus priešmokyklinių
grupių ugdytiniai: Kajus Lelevičius, Matas Turauskas, Milita
Sliesarčukaitė, Viktorija Sivolova ir Emilijus Lukošius. Šaškių turnyre
rungtyniavo ir pedagogų komanda. Visi dalyviai buvo apdovanoti
diplomais bei atminimo dovanėlėmis, o prizinių vietų laimėtojai – dar
ir medaliais. Pedagogai, ruošę vaikus turnyrui, įvertinti padėkomis.
Sveikiname Kajų laimėjus II vietą !
SPORTAS - TAI KALBA, KURI MUS VIENIJA
Gegužės 20 d. priešmokyklinės "Kodėlčiukų"grupės ugdytiniai dalyvavo Lietuvos Olimpinio komiteto
projekto "Olmpinė karta" sporto šventėje ,,Sportas - tai kalba, kuri mus vienija" Jonavos KKSC. Šventėje
vaikai sportavo kartu su Jonavos lopšelio-darželio "Pakalnutė" ,,Meškučių" grupės auklėtiniais. Smagu
varžytis su bendraamžiais dideleje tikroje sporto salėje. Šventės dalyviai buvo apdovanoti taurėmis ir
medaliais, padėkos raštais.

„SMALSUČIŲ“ GRUPĖS VAIKŲ PROJEKTAS „VABALŲ IR VABZDŽIŲ PASAULYJE“
PROJEKTO NAUDA VAIKAMS:
• Vaikai pagilino žinias apie vabzdžių pasaulį, praplėtė savo žodyną naujais žodžiais.
• Pažindinant su gyvąją gamta sužinojo, kad gamtoje reikia elgtis atsargiai, gali grėsti
ir pavojus sveikatai.
• Dalyvaudami judriose veiklose lavino stambiąją bei smulkiąją motorikas. Veiklų ir
žaidimų metu lavėjo akies ir rankos koordinacija, fizinės savybės.
• Vaikai gebėjo vis geriau suprasti savo ir kitų emocijas, mokėsi dirbti komandoje,
atviriau pradėjo reikšti savo nuomonę, jausmus.
• Projekte vaikai glaudžiai bendradarbiavo su suaugusiais. Į projekto veiklas mielai
įsitraukė tėvai. Darydami bendrus darbus jie daugiau laiko praleido su vaikais.
• Vaikai gebėjo palankiai bendrauti tarpusavyje, užmezgė naujas draugystes su savo grupės vaikais. Dažniau grupavosi į
grupeles, plėtojo pasirinktą veiklą. Į veiklas taip pat įsitraukė ir įstaigos bendruomenė.
• Kalbėdami apie savo patirtį ir išgyvenimus, supančią aplinką, įvykius, lavėjo vaikų klausymasis ir kalbėjimasis.
• Vaikai išmoko parašyti savo vardus ant darbelių, kiti - nukopijuoti nuo kortelių.
Ieškodami informacijos apie projekto temą vaikai visur atrasdavo raidžių, simbolių,
išmoko juos atpažinti ir įvardinti.
• Matavo vabalų ilgį, stebėjo kiekį (skruzdėlynas, avilys). Skaičiavo dvidešimties ribose,
klasifikavo ir tapatino pagal dydį, spalvą, formą.
• Gebėjo atkurti ir pavaizduoti matytus judesius, elgesį, vaidino spektaklyje, kūrė
dialogus. Atlikdami vizualinės raiškos darbus, perteikė darbeliuose, piešiniuose projekto
metu įgytas žinias, emocijas, išgyvenimus.
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• Surengtose parodose, grožėjosi ir gebėjo pasidžiaugti savo ir kitų sukurtais darbais.
Po apsilankymo parke dalinosi savo įspūdžiais, apie gamtos spalvas, vabalų bei
vabzdžių grožį.
• Tyrinėdami vabalų išvaizdą išskyrė akivaizdžius jų išvaizdos bruožus.
(Apibūdindami žiogą nusakė jo spalvą ir kitus ypatumus; kalbėdami apie boružėlę
aiškiai nurodė jo išskirtinumus).
• Išmoko spręsti iškilusius sunkumus. Radę
skruzdėlių grupėje iš pradžių šaukė mokytojas
pagalbos, kitą kartą jau pasiėmę indelį sutalpino
skruzdes ir eidami į lauką išnešė paleisti.
• Uždavus mokytojoms atvirojo tipo klausymus ,,Kaip?“.. ,,Ką dar?..“ ,,Kas būtų?..“
vaikai drąsiai reiškė savo nuomonę, kūrė istorijas, pasakojimus, atsitikimus.
• Vaikai atsakingai vykdė gautas užduotis, visais pojūčiais tyrinėjo aplinką. (,,Krovė“
skruzdėlyną, ragavo medaus, lankėsi gyvų vabalų ir roplių parodoje).
• Baigus projektui vaikai su mokytojomis aptarė ką sužinojo apie vabalus ir vabzdžius?,
ar smagu buvo atliki visas veiklas?, kas patiko labiausiai?, kas nebuvo įdomu?, kokios idėjos kilo vaikams?
„Smalsučių“ gr. mokytoja Oksana Pampuškienė

Gegužės 24 diena Ruklos miestelyje vyko karinės technikos paroda
partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti.
Į šventę susirinko gausus būrys miestelio, Jonavos miesto bei rajono
gyventojų, mokleivių ir darželinukų. Smagu buvo pabendrauti su kariais,
tyrinėti ginklus ir karinę techniką, išbandyti savo jėgas.

Atskubėdama margaspalvė vasara atnešė džiugią žinią: priešmokyklinių „Kodėlčiukų“
ir „Gudručių“ grupių vaikai – būsimi pirmokai. Linksmi, laimingi, gerokai paaugę,
gražiai pasipuošę vaikučiai dainavo gražiausias dainas, šoko nuotaikingus šokius, kūrė
svajones ir tarė AČIŪ, visiems tiems, kurie buvo šalia. Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Skripnik B. kiekvienam priešmokyklinukui įteikė diplomą, patvirtinantį, kad
jie baigė priešmokyklinio ugdymo programą ir palinkėjo sėkmės mokykloje.
Linkime būsimiems pirmokėliams ištvermės, ryžto, geros nuotaikos, o tėveliams
dėkojame už bendravimą ir bendradarbiavimą per visus šiuos metus.

Smagu, kad nerūpestinga vasara prasideda gražia švente – tarptautine Vaikų gynimo diena. Vasariškai
nusiteikę mažieji smagiai šoko, dainavo. Kieme aidėjo smagus vaikučių juokas ir nuotaikinga muzika. Po
koncerto ant grindinio visi piešė bendrą draugystės piešinį ir džiaugėsi leisdami muilo burbulus.
Laikraštuką redagavo ir maketavo Irina Žuravliova
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