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Sveiki, štai ir vėl Jūsų dėmesiui pristatome Informacinį laišką. Prasidėję 2020-ieji metai įsupo visas 
„Varpelio“ mokyklos-darželio grupes į naujus projektus, darbus ir renginius. Per visus 2020-uosius metus Mokykloje 
bus įgyvendinami šie ilgalaikiai projektai: skaitymo skatinimo projektas „Pasaulio pasakos“, bendradarbiavimo su 
šeima projektas „Tėvai – vaikams“, kūrybinio ugdymo projektas „Aš ir menas“, gamtamokslinio ugdymo projektas 
„Domiuosi ir atrandu“ bei sveikatos stiprinimo projektas „Sveiki vaikai – linksmi vaikai“. Kviečiame visus Tėvelius 
aktyviai padėti vaikams ir mokytojams įgyvendinti šiuos projektus. O šiame Informaciniame laiške pasidžiaugiame 
per sausio mėnesį įvykusiais renginiais ir naujienomis.  
 

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AD1-83, 
nustatyta, kad prašymai mokytis 2020–2021 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės 
(toliau – Savivaldybė) interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“. Į 1 klases prašymai 
pradedami registruoti nuo 2020 m. kovo 2 d. 10 val.  

 
TARPTAUTINIS ERASMUS+KA2 PROJEKTAS „WINTER“ 

Kaip jau rašėme ankstesniuose Informaciniuose laiškuose, „Varpelio“ mokykla-darželis nuo 2019 metų rudens 
dalyvauja ERASMUS+ KA2 projekte WINTER, kurio tikslas – mokytojų fizinė bei emocinė gerovė, pozityvios 
nuostatos darbe galimybės, šalių, dalyvaujančių projekte, gerosios patirties sklaida. 
Tarptautiniame projekte dalyvauja partneriai iš Vokietijos, Rumunijos, Lietuvos, Švedijos ir 
Suomijos skirtingų tipų mokyklų. Sausio 20-24 dienomis antrasis projekto WINTER susitikimas 
vyko Švedijos Skelleftea mieste. Dalyviai dirbo Balder gimnazijoje, apsilankė ir diskutavo apie 
darbo sąlygas Skelleftea miesto savivaldybėje, energetikos bendrovėje Skelleftea Kraft, 
aktyviai dalyvavo mokinių vedamose pamokose, lankėsi privačiame lauko darželyje, kur vaikai 
lauke praleidžia nuo 3 iki 6 valandų, diskutavo apie pertraukų darbe organizavimą, galimybę 
atsipalaiduoti ir vengti streso.   
 

ERASMUS+ KA1 PROJEKTAS 
Nuo sausio 13 dienos priešmokyklinėse „Gudručių“ ir „Žiniukų“ grupėse pedagoginę praktiką atlieka dvi 

studentės iš Vokietijos Limburgo Adolf-Reichwein mokyklos. I kurso studentės Patricija 
Vasconcelos Moreira ir Lara Torster stebi ugdomąją veiklą, padeda mokytojoms, gamina 
metodines priemones, dalyvauja ekskursijose bei pačios vedą užsiėmimus vaikams, 
dalyvaujantiems projekte „Vokiečių kalba priešmokykliniame ugdyme“. Studentės Lietuvoje 
praktiką atliks iki vasario 15 dienos.   

 
EGLUTĖS NUPUOŠIMO RYTMETYS 

Kiekvienų metų pradžioje, kai atkeliauja sausis, „Varpelio“ mokyklos-darželio vaikai susirenka į salę 
atsisveikinti su visą gruodžio mėnesį juos džiuginusia eglute. Sausio 6 dieną vaikučiai, susirinkę į eglutės nupuošimo 

ir išlydėjimo šventę, sutiko Kiaulytę, kuri ruošėsi puotauti. Jos stalas buvo nukrautas 
skaniausiomis daržovėmis. „Kad puotausiu, tai puotausiu!“ – garsiai gyrėsi Kiaulytė. Pelytė 
matė patenkintą Kiaulytę, labai piktinosi, kad jos į puotą niekas nekvietė, todėl nusprendė 
paslėpti visas daržoves... Intriguojančiai prasidėjusi istorija baigėsi gerai: Pelytė su Kiaulyte 
kartu papuotavo, vaikučiai padainavo Eglutei, padėjo ją nupuošti ir dar patys gavo skanių 
dovanų!   

 



SKAITYMO PROJEKTAS „PASAULIO PASAKOS“ 
2020 metais prasidėjo naujas skaitymo skatinimo projektas „Pasaulio pasakos“. 

Kviečiame visus tėvelius aktyviai įsijungti į šį vaikams labai patinkantį projektą. Ateikite 
ir skaitykite vaikams!  
Sausio 14 dieną „Pabiručių“ grupėje svečiavosi Herkaus Andrulio mama Sandra. Ji 
vaikams skaitė eiliuotą pasaką „Grybų karas“. Ačiū mamytei už dalyvavimą veikloje!!!  
O „Linksmučių“ grupėje pasakas skaitė mokyklos valytoja Ilona. „Linksmučiai“ susidomėję 
klausėsi skaitomos pasakos, įdėmiai žiūrėjo paveiksliukus.   
Mamytės apsilankė ir priešmokyklinėje „Gudručių“ grupėje. Viliaus Zavacko mamytė Erika 
skaitė vaikams net dvi knygas: „Begemusė“ ir „Dėdė Nojus vasaroja“, o Liucijos Griauslytės 
mamytė Audra – „Trijulės Byla. Mįslingas testamentas“. 

 
PROJEKTAS „TĖVAI — VAIKAMS“ 

 „Šnekučių“ grupės vaikučiai labai dėkingi Adelės Stripinytės mamytei Agnei, kuri vaikams sausio 7 dieną 
pasekė Raidelių pasaką iš.... dėžutės! Klausydamiesi pasakėlės vaikučiai joje atpažino savo vardo 
raideles, kitas jau žinomas raides, o su kai kuriomis susipažino tik veiklos metu. Pasakų dėžutė buvo 
stebuklinga!!! Joje vaikai rado mandarinus, panašius į raidę O ir kiekvieno vaiko bei mokytojų medinius 
vardelius. Vaikai labai didžiuojasi, kai pasakas seka tėveliai ! Dar kartą AČIŪ mamytei Agnei už puikią 
veiklą!!! 

 Priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikai svečiavosi Irmanto Gedvilo tėčio darbe. Irmanto tėtis 
Martynas dirba laikrodžių taisykloje. Jis pasakojo „Žiniukams“ apie laikrodininko profesiją, parodė 
įvairiausių įrankių, reikalingų laikrodžių taisymui, pademonstravo mikroskopinio dydžio varžtelius, 
sraigtelius ir atsuktuvus bei supažindino su laikrodžio veikimo mechanizmu. Vaikams buvo labai 
įdomu. AČIŪ tėčiui Martynui už įsijungimą į projektą „Tėvai – vaikams“! 

Mažųjų „Smalsučių“ grupėje sausio 30 dieną svečiavosi Jono Tikužio mama Ieva. Kai už lango – 
nežiemiškas oras, savo organizmą būtina papildyti vitaminais! Vaikai noriai gamino vaisių 
kokteilį, o jį begaminant, dar ir vaisius, kuriuos mamytė Ieva buvo atnešusi, išragavo. Procesas 
buvo išties įdomus, o rezultatas – laaabai skanus! AČIŪ mamytei už nuostabų rytą ir 
įsitraukimą į projektą „Tėvai – vaikams“!  

Priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai džiaugėsi išvyka į prekybos centrą „Studlendas“. 
Vaikai ne tik skaičiavo prekybos centre esančias įvairias parduotuves, bet ir į 2 aukštą kilo 
eskalatoriumi. Vienoje iš parduotuvių dirba Martin Piklaps mama Elena. Ji vaikų labai laukė ir 
papasakojo apie darbą batų parduotuvėje: kaip rūšiuoja batus, kaip tvarkosi. Vaikai išrinko gražiausius 
jų nuomone batus, kurie tiktų mokytojai Tatjanai. AČIŪ Martin mamytei Elenai, noriai įsijungusiai į 
mūsų projektą „Tėvai – vaikams“. „Gudručiams“ buvo labai smagu!  
 

„STRAKALIUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS 
Šių metų sausio 6-17 dienomis „Strakaliukų“ grupės vaikai įgyvendino projektą „Lietuvos miškų gyvūnai“. 

Vaikai sužinojo daug įdomių, negirdėtų faktų apie stirną, elnią, briedį, kiškį, barsuką, bebrą, voverę, vilką, mešką, 
šerną, ežį. Ir... ruošė pirmą savo namų darbą: kartu su tėveliais rengė pristatymus apie pasirinktą Lietuvos miškų 
gyvūną, o grupėje – mokėsi jį pristatyti. „Strakaliukai“ draugams apie gyvūną pasakojo taip, kad būtų apibūdinti 
požymiai: kokios spalvos būna jo kailis, kuo jis minta, kur gyvena ir t.t. Vaikams buvo be galo įdomu klausytis draugų 
pristatymų.  

 
 
 

 
 



 
SAUSIO MĖNESIO ŽINIOS IŠ „PABIRUČIŲ“ IR „SMALSUČIŲ“ GRUPIŲ 

Mažiausieji „Pabiručių“ grupės vaikai sausio mėnesį mokėsi apie vandenį ir jo savybes. Namie, kartu su 
tėveliais, vaikai nudažė vandenį įvairiomis spalvomis, supylė į formas ir užšaldė. Atsinešę 
užšalusį vandenį į darželį, vaikai turėjo puikią galimybę nustatyti vandens savybes, susipažinti 
su kietąja būsena – ledu. Vaikai stebėjo, kaip vanduo prisitaiko prie skirtingų formų, kas 
atsitinka su ledu, kai jis ilgą laiką pabūna šilumoje, lygino buteliukų dydžius, rūšiavo kūrė 
diagramą pagal buteliukų dydį. Tačiau, smagiausia „Pabiručiams“ buvo rasti vandens balas 
lauke: lietučiui „purškiant“ visi smagiai šokinėjo per balas!  

Tris pirmąsias sausio savaitės mažieji „Smalsučių“ grupės vaikai darželyje jautėsi lyg Matematikos 
pasaulyje. Vaikai mokėsi pažinti skaičius vienetą, dvejetą ir trejetą. Jie ne tik bandė juos atpažinti, bet ir mokėsi 
pirštukus suskaičiuoti, grupėje skaičiukus surasti, juos apvedžioti, spalvinti ir aplikuoti. O paskutiniąją mėnesio 
savaitę pradėjo mokytis įvardinti ir aplinkoje atpažinti savo pirmąją vardo raidę. 
 

PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ PROJEKTAS „DRAUGAUJU SU KNYGA“ 
Priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai keliavo į Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto 

viešosios bibliotekos Miško padalinį. Čia bibliotekininkė Angelė, supažindino vaikus su naujomis 
knygomis, perskaitė eiliuotą pasaką „Raudonkepuraitė“. Vaikai noriai vartė naujas knygutes, labai 
domėjosi enciklopedijomis, senovės istorijos knygomis. Vaikus džiugino knygų įvairovė. Justas 
susidomėjęs muzikine knygute, grojo pianinu. „Gudručiai“ pamatė, kaip visos knygutės, sudėtos 
lentynose, laukia skaitytojų. Suprato, kad knygutes reikia saugoti. Bibliotekininkei Angelei vaikai 
pažadėjo sugrįžti į biblioteką kartu su tėveliais ir tapti uoliais skaitytojais.  

O priešmokyklinėje „Žiniukų“ grupėje sausio 10 diena buvo paskelbta Knygų diena. Ryto rato metu vaikai 
grupės draugams pristatė iš namų atsineštą mėgstamiausią knygą. Jos buvo labai įvairios: nuotykių, pasakų knygos, 
istorijos apie žvėrelius ir enciklopedijos. O kur galima įsigyti naujų knygų? Atsakymą į šį klausimą vaikai išsiaiškino 

praktiškai: nukeliavo į prekybos centre „Studlendas“ esantį knygyną „Vaga“. Vaikai atkreipė 
dėmesį, kaip knygos susistemintos, kokios knygos yra skirtos vaikams, mokiniams, 
suaugusiems. Knygyne vaikai susidomėję apžiūrėjo istorines knygas, 
lavinamuosius žaidimus, kalendorius, atvirukus. Didžiausio „Žiniukų“ 

susidomėjimo sulaukė įvairios spalvinimo knygelės berniukams ir mergaitėms. Knygyno vedėja 
vaikams parodė skyrių, kuriame galima įsigyti mokymo priemonių priešmokyklinio amžiaus vaikams. 
Tarp daugybės knygų vaikai rado ir OPA PA! knygeles, tad paskubėjo pasigirti vedėjai, jog daugelį 
užduočių atlieka iš jos. Veiklos metu grupėje „Žiniukai“ mokėsi teisingai įvardinti knygos dalis, jų 
kūrėjus. Vaikai pabandė įsivaizduoti, kuo norėtų būti atsidūrę knygelėje. Iš savų nupieštų paveikslėlių jie sukūrė 
bendrą „Miško pasakos“ iliustraciją. 
 

SAUSIO MOKSLAI „ŠNEKUČIUOSE“ 
Sausio mėnesį „Šnekučių“ grupės vaikai pradėjo žiemiškai nusiteikę ir, laukdami pasirodančios žiemos, 

kalbėjo apie žiemos madas ir linksmybes. Jie mokėsi teisingai pavadinti drabužius, įvardyti veiksmus, kuriuos atlieka 
rengdamiesi. Puošė šalikus, kepures, pirštines, pačiūžas, rišo „kutukus“, varstė batukus. Vaikai grupėje atliko tyrimą 
ir sukūrė Pirštinių diagramą! Išanalizavę diagramą, vaikai nustatė, kad daugiau grupės vaikų turi kumštines, o ne 
pirštuotas pirštines. 

Taip ir nesulaukę sniego, „Šnekučių“ grupės vaikučiai patys jį pasigamino. Smagu buvo 
maišyti, minkyti dirbtinį „sniegelį“, o ir rankytės nešalo, kai jis maloniai girgždėjo tarp pirštukų. 
Tad vaikai entuziastingai lipdė pilis, tvoras, gniūžtes, o paskui bandė nulipdyti senius 
besmegenius. Šie, tarsi nujausdami, kad sniego už lango nėra, vis norėjo subirti, o gal ištirpti .  



Sausio 30 dieną „Šnekučių“ grupės vaikai pradėjo auginti... snaiges! ❄ Jie gavo užduotį: 

išmaišyti nemažą kiekį druskos vandenyje ir į gautą tirpalą įmerkti snaigę, pagamintą iš pūkuotų 
vielučių. Koks bus rezultatas? Snaigės turėtų apaugti druskos kristalais. „Šnekučiai“ jau dabar 
nekantriai laukia rezultatų. Bet svarbiausia vaikams —patyriminis procesas ir puikios emocijos! 
Taip „Šnekučiai“ nors truputį prisilietė prie žiemos! 

 
IŠVYKA Į PREKYBOS CENTRĄ 

Priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikai iškeliavo į prekybos centrą turėdami užduotį pastebėti kuo daugiau 
įvairių parduotuvių ir įvardinti, ką jose veikia parduotuvių darbuotojai. Vaikai susipažino su 
parduotuvių įvairove, pastebėjo kepyklėlę, optikos centrą, vaistinę, banką, sporto klubą, kavinę, 
vaikų laisvalaikio kambarį, laikrodžių taisyklą, tad nusprendė, kad prekybos centre žmonės gali 
ne tik nusipirkti maisto ar buities reikmenų, bet ir pasportuoti, apmokėti banko sąskaitas, 
papramogauti ar maloniai praleisti laiką kavinėje. 
 

PARODA „LINKSMOSIOS RAIDELĖS“ 
Sausio 10-18 dienomis „Strakaliukų“ grupės vaikai kartu su tėveliais dalyvavo kalbos ugdymo projekte 

„Keliaujame kalbos takeliu“, kurį iniciavo Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“. Projekto tikslas 
– organizuoti šeimos kūrybinių darbų parodą „Linksmosios raidės“. Vaikai su tėveliais gamino 
raidę iš pasirinktų priemonių, ją puošė, aplikavo. Vaikai labai džiaugėsi savo darytomis raidėmis 
ir nuolat visiems pasakojo, kaip smagu buvo jas gaminti kartu su tėveliais.  

 
SAUSIO DARBAI „LINKSMUČIUOSE“ 

Sausio mėnuo „Linksmučių“ grupėje buvo intensyvus bei darbingas. Studijuodami savaitės temą „Diena –
naktis“ vaikai domėjosi dangaus kūnais, paros dalimis, savaitės dienomis, metų laikais. Įtvirtino sąvoką „para“. 
„Linksmučiai“ pasakojo, ką namie daro ryte ir vakare, ką daro darželyje ir savaitgaliais. Aptarė saulės poveikį 
gyviems organizmams, klimatui, gyvajai gamtai. Kalbėjo apie saulės užtemimus, saulėtą 
dieną krintantį šešėlį, saulės neigiamą poveikį – perkaitimą. Kalbėjo apie mėnulį, sužinojo, 
kokios yra mėnulio fazės, užtemimai. Mokėsi savaitės dienų pavadinimus. Nusakė esminius 
metų laikų požymius, kuriais metų laikais dienos būna ilgesnės, o kuriais – trumpesnės. 
Susipažino planetų pavadinimus. Meninės veiklos metu „Linksmučiai“ aplikavo saulę ir 
mėnulį, kūrė darbelius įvairiomis piešimo priemonėmis.   

Per savaitės temą „Mano gimtoji šalis – Lietuva“ „Linksmučiai“ diskutavo, kuo ypatinga Lietuva: Kalbėjo apie 
tai, kad Lietuvoje yra lygumos, kalvelės, miškai, ežerai ir pelkės, Baltijos jūra ir baltosios 
kopos, dailioji Kuršių nerija, įvardijo ilgiausią upę – Nemuną. Sužinojo, kad senais laikais 
Lietuvą vadindavo Litavija, Litua bei iš kokio žodžio kilęs Lietuvos pavadinimas (lietus). 
Meninės veiklos metu „Linksmučiai“ piešė Lietuvos vėliavą ir kūrė daug gražių darbelių 
spalvotais flomasteriais. Ir mokėsi mintinai eilėraštį „Myliu aš tėvynę“. 
Nepamiršo „Linksmučiai“ panagrinėti ir temos „Mano miestas – Klaipėda“. Vaikai mokėsi, kad 

Klaipėda yra trečias pagal dydį Lietuvos miestas, jį supa Baltijos jūra. Aptarė Klaipėdos 
lankytinas vietas: Lietuvos jūrų muziejų ir delfinariumą, Klaipėdos laikrodžių muziejų, 
Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galeriją, Teatro aikštę ir joje esančią skulptūrą 
„Taravos Anikė“, Gintaro muziejų, Danės krantinę ir Meridianą, Klaipėdos universiteto 
Botanikos sodą, Klaipėdos skulptūrų parką. Meninės veiklos metu „Linksmučiai“ mokėsi ne 

tik rašyti, bet ir papuošti pirmąją mūsų miesto pavadinimo raidę K.  
Dar „Linksmučių“ grupės vaikai kalbėjo apie žymiausius Lietuvos kurortus: Palangą, Neringą, 
Birštoną ir Druskininkus. Aptarė žodžio „kurortas“ reikšmę, kurortų naudą žmonėms. Mokėsi 
atpažinti raidę H, rasti ją grupės aplinkoje, apvedžioti paprastu pieštuku, spalvinti su 
spalvotais pieštukais.   



IŠVYKA Į GINTARO MUZIEJŲ 
Sausio 30 dieną priešmokyklinių „Gudručių“ ir „Žiniukų“ grupių vaikai lankėsi Palangos Gintaro muziejuje. 

Vaikai apžiūrėjo muziejaus ekspozicijas ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Gintaro savybės“. Edukacinio 
užsiėmimo metu vaikai žarstė, uostė, plukdė gintarą, pajuto jo savybes ir išmoko atskirti gintarą 
nuo plastiko. Sužinojo, kaip apdirbamas gintaras ir kokius gintarinius papuošalus gamino liaudies 
meistrai senovėje. Atlikdami bandymus, vaikai sužinojo, kad gintaras neskęsta sūriame vandenyje, 

kad jis yra degus, lengvas, įvairių atspalvių ir dydžių. Gintaras nuo senų laikų 
naudojamas liaudies medicinoje bei kosmetikoje. Ekspozicijose vaikai 
pamatė didžiausią gintarą gražiu pavadinimu „Saulės akmuo“, buvo 
nustebinti vaizdais pro padidinamuosius stiklus. Pamatė, kad gintaruose-
inkliuzuose gali pamatyti įvairias musytes, vabaliukus, netgi skorpioną! Mergaitėms patiko 
vitrinos su gintariniais papuošalais. Jos mielai jais pasipuoštų.   

 
DALYVAVIMAS RESPUBLIKINĖSE PARODOSE 

Priešmokyklinių „Gudručių“ ir „Žiniukų“ grupių vaikų darbai dalyvavo respublikinėje piešinių parodoje, 
skirtoje Tautodailės metams paminėti „Puošia, šildo ir pasakoja“. Vaikai piešė, spalvino ir margino šiltas pirštines 
Mažosios Lietuvos krašto tautiniais raštais.  

Taip pat priešmokyklinukų kūrybiniai darbai dalyvavo respublikiniame piešinių 
konkurse „Mes mylime gyvūnus“. Piešiniai buvo eksponuojami PET SHOW 
LIETUVA 2020 parodoje. Geriausių darbų autoriai buvo apdovanoti Padėkos 
raštais.   

 
DĖKOJAME 

„Strakaliukų“ grupės vaikai ir mokytojos nuoširdžiai dėkoja Lauryno mamai Rimantei Ramanauskaitei-
Sokolov už grupei padovanotus du stalo žaidimus ir vaikų lavinimui skirtas užduočių knygeles, Bazilės mamytei 
Agnei Virketytei-Malakauskienei už naujas lėlytes ir Isabel Kristinos mamai Ritai Ruikytei už atneštas dėliones. 
AČIŪ!!! 

„Pabiručių“ grupės vaikučiai ir mokytojos dėkoja Sofijos Palec mamytei Godai Palec, už grupės vaikučiams 
padovanotus žaisliukus. Vaikučiams visada smagu ateiti į darželį ir žaisti su naujais žaislais. AČIŪ!!! 

 
 

AKYVAUS IR ENERGINGO VASARIO MĖNESIO!!! 
 

 


