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Gruodžio 10 dieną, „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniams vyko paskaitą „Sveiki dantukai“. Vaikai kartu
su visuomenės sveikatos specialiste aiškinosi, kas yra sveika mūsų dantukams, kodėl juos reikia valyti ir
kaip taisyklingai atlikti.

Visuomenės sveikatos specialistė Julija Giršienė

Na ir kas, kad žiema šiais metais neparodo savo gražumo: nėra sniego, varveklių, pusnynų ..., vaikai
negali slidinėti, čiuožinėti, važinėtis rogutėmis.... Tačiau apie tai galima pasvajoti ir tikėtis, kad, žiemai
persiritus per Naujųjų Metų slenkstį, galėsime džiaugtis baltučiu sniegu, apšerkšnijusiais medžiais bei
visomis žiemos linksmybėmis.
Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus "Pušaitė" priešmokyklinukai
"Kodėlčiukai" dalyvavo projekte "Žiemužėlė žiūri pro langelį". Vaikai kalbėjosi apie žiemą, šerkšną,
1

minė mįsles "Be rankų, be kojų langus gražiai teplioja", mokėsi kirpti snaiges ir puošė grupę, langus,
laiptinę.
Tegul Naujieji 2020-tieji metai būna sotūs, smalsūs ir atveriantys visas landas naujų idėjų
įgyvendinimui!

Tęsiasi skyriaus „Pušaitė“ draugystė su Rukloje tarnaujančiais
NATO kariais. Kaip „Kalėdų seneliai“ užsienio kariškiai atvyko
pas vaikus su dovanomis. Vaikai labai džiaugėsi ir dėkojo
kariams.

TRIJŲ KARALIŲ DOVANOS
Kaip ir kiekvienais metais kalėdinių švenčių laikotarpį užbaigė
Trijų karalių šventė. Sausio 6 dieną trys karaliai aplankė ir mūsų
skyrių. Dar kartą dainavome kalėdines dainas, šokome,
pasidžiaugėme vieni kitais ir atsisveikinome su Kalėdų eglute. Trys
karaliai palinkėjo gerų metų, gerų darbų.

Šiemet Lietuvos laisvės gynėjų dieną – sausio 13-tąją,
drauge su kitomis įstaigomis, valstybinėmis institucijomis ir
organizacijomis bei geros valios žmonėmis minėjome jau 13tą kartą. Tarptautinės komisijos kvietimu dalyvavome akcijoje,
kurios simbolį – žvakutę šiandien uždegėme atminti tiems,
kurie kovojo už mūsų visų laisvę.
Grupėse vaikai drauge su mokytojomis kalbėjo apie
Lietuvos laisvę, gamino neužmirštuolės žiedelius, kaip
atminties, meilės, ištikimybės tėvynei simbolį.

EDUKACINIS PROJEKTAS “NARIUOTAKOJAI DARŽELYJE”
Vaikai nuolat domisi mus supančia gamta, kasdien atranda ir sužino kažką naujo, išgyvena pažinimo
džiaugsmą. Sausio 31 d. darželyje vyko edukacinis projektas „Nariuotakojai darželyje“, kurį pristatė
Palangos „Insektariumas“ – gyvų vabzdžių muziejus. Muziejaus ekspozicijoje yra 30 skirtingų rūšių
egzotinių eksponatų. Vaikai ir mokytojos turėjo galimybę susipažinti
su pirmąja per Lietuvą keliaujančia nariuotakojų ekspozicija ir jos
mažiausiais gyvūnėliais: vorais, juodaisiais skorpionais, tarakonais,
gyvalazdėmis, šimtakojais ir kt. Vaikai labai atidžiai stebėjo ir klausėsi
specialistų pasakojimų apie terariumuose esančių vabzdžių išvaizdą,
kilmę,
mitybą,
gyvenimo
būdą.
Vaikai nustebo, kad šimtakojis kirminas turi ne 100, o 300 kojų.
Klausėmės šnypščiančių Madagaskaro tarakonų, kurie yra patys didžiausi ir minta tik šviežiomis
daržovėmis.
2

Parodos pabaigoje drąsiausiems buvo pasiūlyta tarakoną palaikyti savo delne – tai buvo ir savotiškas
dalyvavimas baimės faktoriuje. Po parodos vaikai išsiskirstė pilni įspūdžių ir patyrę pažinimo džiaugsmą.

LIETUVA, SVEIKINAM TAVE
Tėvynė mano Lietuva,
Ji kaip gėlelė man sava.
Ji kaip lėlytė man graži,
Ji į gėlytę panaši.
Ji kaip tėvelis man gera,
Kitos tokios šalies nėra…
Pasaulyje daug gražių šalių ir
miestų, tačiau žmogui gražiausia ta žemė, kurioje jis gimė ir augo. Ta žemė - jo tėvynė. Gimtasis kraštas
žmogui – kaip žemė medžiui – į kurią šaknis suleidžia, gyvybę ir stiprybę semia. Žmogus be savo krašto,
kaip išrautas medis – sudžiūsta ir išnyksta…
„Smalsučių“ grupės ugdytiniai, įstaigos bendruomenei, vaidino spektaklį „Stebuklų šalis – Lietuva“
Aktoriai: Rusnė Chorošilova - vyturys, Lukas Nomeika - Jonukas, Perla Eimutytė - Onutė, Smiltė
Apavičiūtė - kiškis, Ieva Velbasytė – ežys. Spektaklį parengė“ Oksana Pampuškienė, Renata Ivinskienė,
Virginija Čičirkienė.
Po šventinio spektakliuko vaikai Gimtinę Lietuvą sveikino eilėmis, šoko ratelius.
Džiaugėmės, kad mums čia gera gyventi, didžiuojamės kad esame lietuviai. Tikime, kad lietuviška
laisvės dvasia pasibeldė į kiekvieno vaiko širdelę. Juk meilė Tėvynei – tai meilė, pirmiausia, vieni kitiems.

MAŽOJI PLUNKSNELĖ – 2020
Viduramžiuose išplitęs, ypatingo kruopštumo bei didelės kantrybės reikalaujantis gražaus rašymo
menas, atrodo, niekur neišnyko.
Vasario 17 dieną Jonavos vaikų
lopšelyje-darželyje ,,Bitutė“ jau trečią
kartą vyko, tradiciniu tapęs, rajoninis
priešmokyklinio
amžiaus
vaikų
dailaus rašto konkursas ,,Mažoji
plunksnelė – 2020“. Į jį susirinko
Jonavos rajono priešmokyklinio
amžiaus vaikai bei jų mokytojai. Konkurse dalyvavę ugdytinių tėvai namuose
turėjo kaligrafiškai parašyti žodį JONAVA, mat ir pats konkursas buvo skirtas
paminėti artėjantį Jonavos 270-ies metų jubiliejų ir Valstybės atkūrimo dieną.
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Visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis. Tėvų rašto darbų grupėje II-ąją vietą
laimėjo Ato mama Snieguolė Leskauskienė. Sveikiname!!

„LIETUVOS SPALVOS“
Vasario – kovo mėn. mokytojos Irina Žuravliova ir Daiva Kaunietienė organizavo respublikinę
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą „Lietuvos spalvos“. Spalvingi
vaikų darbeliai atkeliavo iš įvairių Lietvos miestų ir miestelių, papuošė mūsų darželio ir mokyklos erdves.
Visiems vaikams bei jų mokytojoms buvo išsiųstos padėkos.

NAUDINGA SVEIKATAI PRAMOGA – MASINĖ VAIKŲ MANKŠTA
Sveikas vaikas – tai visų tėvų, mokytojų bei visuomenės sveikatos specialistų svajonė ir tikslas.
Judėjimo stoka, televizija, kompiuteriai, užteršta aplinka lemia nevisavertį vaikų vystymąsi ir augimą.
Rūpindamiesi vaiko fiziniu vystymusi bei pakankamu judėjimu, geriname jo sveikatą plačiąją prasme –
fizine, psichine ir socialine.
Kiekvieną rytą Vilkas Pilkas (mokutoja Renata) ir Zuikis Drasuolis (mokytoja Irutė) kvietė vaikus į
smagią masinę mankštą, po kurios pilni gerų emocijų, tiesiog laimingi, jautėmės smagiai pasportavę.

Laikraštuką redagavo ir maketavo Irina Žuravliova
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