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MOKYKLOS INFORMACIJA 

Atsižvelgiant į „Varpelio“ mokyklos-darželio darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką, informuojame, kad 
darželis vasaros metu dirbs su sumažintu grupių skaičiumi: birželio mėnesio pirmąsias dvi savaites dirbs 7 
grupės, paskutiniąsias dvi savaites 6-5 grupės, liepos mėnesį – 4 grupės, rugpjūčio pirmą-trečią savaitę dirbs 3 
grupės. Vasaros metu grupės bus komplektuojamos iš mišraus amžiaus vaikų. Planuodami savo atostogas 
atkreipkite dėmesį, kad nuo rugpjūčio 23 d. iki rugpjūčio 31 d. darželis nedirbs.  

 
„ŠNEKUČIŲ“ GRUPĖJE APSIGYVENO „JAUSMŲ“ ŽAISLAI 

Šiais metais mažieji „Šnekučių“ grupės vaikai pradėjo smagią kelionę į Kimochių pasaulį, kuriame gyvena 
nuotaikingi personažai Balandė Meilė, Debesėlis, Lipšniakojė, Katė ir Vikšrelis. Kimochis – tai emocinio intelekto 

ugdymo programa, kuri gali padėti vaikams išmokti naudotis įvairiomis priemonėmis, 
skatinančiomis pozityvų vaikų elgesį. Kiekvienas personažas turi charakterį, pomėgius ir 
po tris jausmų pagalvėles, kurios padeda vaikams kurti emocinį žodynėlį, išsakyti savo ir 
suprasti kitų jausmus. Kimochiai išmokys vaikus bendravimo 
paslapčių, ugdant vaikų socialinius įgūdžius ir emocinį 
intelektą. Vaikai jau susipažino su Debesėliu ir Balande 

Meile. Jie labai laukia susitikimų su jais ir noriai pasakoja savo išgyvenimus. 
 

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA 
Pati gražiausia šventė – gimtadienis. O jei tai šalies, kurioje gyveni ir kurią labai myli, gimtadienis – tai dar 

labiau norisi švęsti ir linksmintis. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną visų grupių vaikai paminėjo savo grupėse. 
Vasario mėnesio tema – savo šalies bei miesto pažinimas.  

 

Mažieji „Linksmučių“ grupės vaikai“ diskutavo, kad Klaipėda – miestas, gražus savo senoviniais 
pastatais, mažu senamiesčiu su skulptūromis, turintis vieną įdomiausių šalies muziejų – Lietuvos Jūrų muziejų ir 
delfinariumą.  

Klaipėdos senamiestyje esanti skulptūra „Stebuklingas peliukas“ pildo norus: tereikia jam į 
ausį pašnibždėti savo norą ir jis tikrai išsipildys. Dėl karantino vaikai neturėjo galimybės 
aplankyti įžymųjį peliuką, todėl pabandė inscenizuoti norų šnibždėjimą grupėje. Norų 
atsirado labai daug  . 
O išsiaiškinę, kad Klaipėdos miesto pavadinimas yra atsiradęs iš žodžių junginio „klampi 

pėda“, patys jas kūrė! 
Kas dar garsina Klaipėdos miestą? Vaikai nusprendė, kad Baltijos jūra– pati jauniausia 

jūra pasaulyje. Vaikai kalbėjo ir apie gintarą, apžiūrėjo mokytojos Jolitos atneštas gintarines 
sages, apyrankes, pakabukus, karolius. Nuo senų laikų lietuvės moters gražiausias 
papuošalas – gintaro karoliai. Meninės veiklos metu „Linksmučiai“ kūrė „gintarinius“ karolius 
įvairiomis piešimo priemonėmis.   

Beveik visą mėnesį „Šnekučių“ grupės vaikai domėjosi savo šalimi, gimtu miestu, namais. 
Virtualiai keliavo traukiniu po Lietuvą, pažindami miestus, išmokdami 
pavadinimus. Mokėsi Lietuvos simbolių, juos piešė, kirpo, aplikavo. Statė pilis, 
namus iš kaladėlių, konstruktorių, o lauke iš sniego. Mėnesio pabaigoje vaikai 
vyko apžiūrėti mikrorajono namų. Juos lygino pagal aukštį, įvardijo žodžiais: 

daugiaaukštis, penkiaaukštis, dvylikaaukštis, mūrinis ir kt. Pasakojo, kokiuose namuose jie gyvena. 
„Smalsučių“ grupės vaikai taip pat kalbėjo apie gimtąjį miestą Klaipėdą, aptarė žymias 



miesto vietas. Kai kurie vaikai su tėveliais apsilankė Klaipėdos senamiestyje, surado aptartas miesto vietas ir 
nufotografavo. Laivai – vienas iš pagrindinių Klaipėdos simbolių, todėl grupėje vaikai akvarele mokėsi piešti 
burlaivį.  
Ir „Pabiručių“ grupės vaikai gilino žinias apie Lietuvą. Ryto rato metu išsiaiškino, kad Lietuvos sostinė – Vilnius, 
kad visos šalys turi savo vėliavą. Vaikai žino, kad jie yra lietuviai ir kalba lietuvių kalba, gali įvardinti Lietuvos 
vėliavos spalvas. Vaikai žino, kad mūsų šalyje yra daug miestų, miestelių, kaimų, kuriose yra parduotuvių, 
darželių, mokyklų, kirpyklų, vaistinių. Vaikai palygino, kuo skiriasi miestas nuo kaimo, žiūrėjo iliustracijas apie 
Lietuvą bei aptarė kraštovaizdį, įtvirtino sąvokas: miškas, laukas, upė, ežeras, jūra. 
„Pabiručiai“ pasakojo, kokiuose miestuose gyvena jų tetos, dėdės, seneliai. Jie piešė 
savo vardą, spalvino, aplikavo bei apvedžiojo, kopijavo miestų pavadinimus bei kitus 
žodžius. Vaikai kūrė pasakojimą „Mano namas“. Aptarė namo sudėtines dalis – 
sienas, duris, langus, balkonus, stogą. Vaikai konstravo, statė namus iš Lego detalių, 
medinių kaladėlių bei akmenukų. Namus palygino pagal aukštį ir plotį, įtvirtino žodžius „aukštesnis – žemesnis“, 

„siauresnis – platesnis“.  
Na, o penkiamečių „Strakaliukų“ grupės vaikai, kaip tikri penkiamečiai, ne tik dar artimiau 
susipažino su Lietuvos, bet ir su Klaipėdos krašto istorija. Vaikams buvo itin įdomu 
analizuoti žemėlapius, ieškoti juose lankytinų objektų, o naujai įgytas žinias įtvirtino... 
pagamindami Klaipėdos senamiesčio modelį! 

 

Priešmokyklinių „Žiniukų“ ir „Gudručių“ grupės vaikai, šventiškai nusiteikę, pasipuošę stilizuotais tautiniais 
rūbais, surengė skambią Lietuvos gimtadienio šventę. Skambėjo vaikų labai 
mėgstama daina „Nupiešiu Lietuvą“, į ratelį įsuko smagi liaudiška „Linksmapolkė“, 
ratelis „Duldul malūnėlis“, o linksmas traukinukas kvietė „pabuvoti“ visuose 
Lietuvos etnokultūriniuose regionuose. Rytmetį vainikavo lietuvių liaudies daina 
„Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. 

Vaikai jautėsi pakylėti būdami tikrais lietuvaičiais. Dalyvaudami šventėje patvirtino savo meilę gimtinei, 
puoselėdami jos tradicijas. 

 
 

Sausio mėnesio naujienlaiškyje rašėme, jog 2021 metais visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
grupėse į kasdienes veiklas bus integruojami 3 ilgalaikiai „Varpelio“ mokyklos-darželio organizuojami projektai. 
Šiame naujienlaiškyje pristatome kalbinio ugdymo projekto „Atverkime kalbos skrynelę“, gamtamokslinio ugdymo 
ir socialinio pažinimo projekto „Gamta kviečia smalsauti ir pažinti“ bei gamtamokslinio ugdymo ir bendravimo su 
šeima projekto „Eksperimentai grupėje ir namuose“ veiklą. 

 
KALBINIO UGDYMO PROJEKTAS 

„ATVERKIME KALBOS SKRYNELĘ ׅ“ 
Vasario mėnesį darželyje pradėtas įgyvendinti ilgalaikis kalbos ugdymo projektas „Atverkime kalbos 

skrynelę“. Šio projekto tikslas – skatinti vaikų kalbinį aktyvumą kasdienėje veikloje, įtvirtinti taisyklingo kalbėjimo 
gebėjimus, mokyti pažinti raides žaidžiant kalbinius žaidimus, praturtinti vaikų žodyną vaizdingais posakiais. 

Šį mėnesį minėme „mįslę keturgyslę“. Vaikai susipažino su smulkiosios tautosakos 
žanru – mįslėmis. Visų grupių vaikai mokėsi užminti ir įminti mįsles apie 
žiemą. Labiausiai patikusias mįsles vaikai iliustravo piešiniais. Mėnesio 
pabaigoje darželyje surengta mįslių iliustracijų parodėlė. 
 

 
 



PROJEKTO „EKSPERIMENTAI GRUPĖJE IR NAMUOSE“ ĮDOMYBĖS 
Šio projekto pagalba siekiame visapusiškai skatinti vaikus domėtis ir tyrinėti aplinkinį pasaulį, savo kūno 

galimybes, atbundančios gamtos reiškinius ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir kartu su šeima. Vasario mėnesį vaikai 
kartu su savo grupės mokytojomis pasiūlytus eksperimentus „Bakterijos“, „Paslėptas piešinys“, „Pasigamink 
sniegą“. 

„Pabiručių“ grupės vaikai grupėje atliko eksperimentą „Bakterijos“. Vaikai padarė išvadą, kad bakterijos 
labai bijo muilo ir, jeigu vaikai plaus rankytes su muilu, tai bus sveiki ir nesirgs. Šitą eksperimentą 
Urtė Martinonytė ir Karolis Urbonas atliko namuose su tėveliais. O kaip jiems sekėsi, papasakojo 
draugams ir mokytojoms Ryto rato metu. Kad jūs žinotumėte, kaip smagu parodyti 
Tėveliams, kad tau tik ketveri, o jau tiek daug moki ir žinai . 
Na, o „Smalsučių“ grupės vaikai grupėje atliko eksperimentą „Paslėptas piešinys“: ant 

popierinių rankšluosčių flomasteriais nupiešė piešinį ir įmerkė į vandenį. Taip gavosi ,,Paslėptas 
piešinys“. Tą patį ar pasirinktą kitą eksperimentą atliko ir namuose su tėveliais, fiksuodami 
akimirkas ir siųsdami nuotraukas.   
O penkiamečių „Strakaliukų“ grupės vaikai atliko visus tris eksperimentus „Bakterijos“, „Paslėptas 
piešinys“ ir „Pasigamink sniegą“.  

 
 

GAMATAMOKSLINIS PROJEKTAS „GAMTA KVIEČIA SMALSAUTI IR PAŽINTI“ 
Visų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai aktyviai įsijungė į gamtamokslinį projektą 

„Gamta kviečia smalsauti ir pažinti“, kurio tikslas – visais metų laikais tenkinti vaikų pažintinį poreikį – tyrinėti. Šių 
metų graži žiema kvietė kuo daugiau laiko praleisti lauke: vaikai darželio kieme piešė ant sniego teptukais ir 
purkštukais, liejo spalvotus paveikslus, tyrinėjo temperatūros poveikį vandeniui ir sniegui, patys kūrė snaiges. 

Pažindami vandens savybes, gamino ledo blokus, „kepė“ ledo pyragus, 
kūrė spalvoto ledo mozaikas, grojo ledo instrumentais, statė ledinę 
Gedimino pilį, pilies gynybines sienas, įvairius pastatus ir labirintus. Net 
ir paprasti žaidimai su sniegu –sniego gniūžčių lipdymas, jų lyginimas 
pagal dydžius, mėtymas į taikinius, sniego piramidžių statymas, 

besmegenių, įvairių statinių, figūrų lipdymas – lavina vaikų pažintinius, kalbinius, motorinius ir socialinius 
gebėjimus.   

Viena iš šio projekto sąlygų – ne mažiau kaip viena išvyka per mėnesį į gamtą: mišką, parką, Botanikos 
sodą, prie jūros ir t.t. Miške vaikai stebėjo sniego svorio poveikį medžių ir krūmų šakelėms. Nustatė, kad sniegas 
ant medžių ir krūmų šakų yra sunkus, nes visos šakelės nuo didelio sniego svorio palinkusios žemyn. 
Vasario mėnesio užduotis vaikams miške – stebėti gyvūnų pėdsakus, išmatuoti juos ir palyginti, pabandyti 
nustatyti kieno pėdsakai.  

Mažieji „Šnekučiai“aktyviai įsijungė į bendrą įstaigos gamtamokslinio ugdymo projektą 
„Gamta kviečia smalsauti ir pažinti“. Mėnesio pradžioje, nepabūgę sniego pusnių ir šaltuko, išvyko į 
Girulių mišką ieškoti žvėrelių pėdsakų. Pavyko aptikti didelių ir mažų šuniukų bei stirnų pėdsakų. 
Bet visų smagiausia buvo purtyti apsnigtas medžių šakas, bėgioti, vartytis sniege, laipioti ant 
sniego tvirtovės. Pradinės baimės, kad miške bus baisu ir nesaugu, mažiesiems neliko nė 
truputėlio. Vien tik prašymai – eiti vėl į mišką! 

Ir „Linksmučiai“ bei „Smalsučiai“ miške liniuotėmis, matavimo juosta ir pagaliukais matavo 
rastus gyvūnų pėdsakus. Stebėjo juos padidinimo stiklais ir nustatė, kad jie skirtingo ilgio – vieni 
ilgesni, kiti trumpesni. O paukščių pėdsakų miške vaikai nerado. Bet kiek buvo džiaugsmo, kai 
darželio kieme paukščių pėdsakų buvo daug! Vaikai pamatavo juos liniuote ir nustebo, kad visi 
buvo vienodo dydžio. 
Penkiamečių „Strakaliukų“ grupės vaikai ne tik tyrinėjo, sekė gyvūnų ir paukščių pėdsakus 



darželio kieme, bet ir mokėsi apie Lietuvoje žiemojančius gyvūnus, susipažino su jų gyvenamąja 
aplinka, mitybos įpročiais ir gebėjimu prisitaikyti prie besikeičiančių gyvenimo sąlygų – vaikai ne 
tik atliko kūrybinius darbelius, bet ir konstravo gyvūnų modelius iš įvairių grupėje turimų 
konstruktorių.   
 

UŽGAVĖNIŲ LINKSMYBĖS 
Labai gaila, kad šiais metais negalėjome stebėti tradicinės Lašininio ir Kanapinio kovos mokyklos kieme. 

Tačiau pavasario labai laukiame, todėl Užgavėnių šventę vaikai šventė savo grupėse. „Strakaliukų“ grupės vaikai 
patys ieškojo blynų receptų, maišė tešlą, rinko pagardus. Paskanavę ir pasigaminę raganų bei velnių kaukes, 
vaikai keliavo į lauką, kur suorganizavo savo grupės Lašininio ir Kanapinio kovas! Pagal dvikovos rezultatus, 
tikimės greitai sulaukti pavasario .  
 

PROFESIJŲ ĮVAIROVĖ 
„Strakaliukų“ grupės vaikai susipažino su juvelyro profesija, apie kurią 
papasakojo auklėtojos padėjėja Zina. Vaikai susipažino ir pamatė dalį 
juvelyrui reikalingų įrankių: dildes, pincetus, rygelį, reples, žnyples, plaktukus, 
matuoklius, įvairius poliravimo įrankius (šepečius ir šepetėlius), t.t.. Vaikai 
išbandė šios profesijos subtilybes ir... pasidarė žiedelius su gintaru. Ką 
žinosi, gal ateityje kas nors iš vaikų ir taps įžymiu juvelyrikos meistru  

 
SMAGIOS FIZINIO LAVINIMO VEIKLOS 

Net patiems mažiausiems įstaigos auklėtiniams „Šnekučiams“ per fizinio lavinimo užsiėmimus iMO 
LEARN kubai suteikia įvairesnių galimybių sportuoti. Užsiėmimuose skatinamas vaikų savarankiškumas, nes jie 
patys kelia, neša ir susideda kubus, kurie dydžiu tik truputį mažesni už vaikus. Ši priemonė 

lavina kūrybiškumą, nes iš kubų vaikai stato ne tik įvairias kliūtis, 
takus, reikalingus motorikos lavinimui, bet ir kuria tvirtoves 
judriesiems žaidimams. Vaikai mokosi geriau orientuotis erdvėje, 
lavinti dėmesį, erdvinį mąstymą bei pasitikėjimą savimi įveikdami 
kliūtis. Ir dar, vaikams labai patinka, kai fizinio lavinimo veikloje jie 
mokosi skaičiuoti ir įtvirtinti spalvų pavadinimus.  

 
MENINĖS RAIŠKOS PROJEKTAS  

„GREITAKALBĘ PAKARTOK, KĄ NUPIEŠI – PAGALVOK“ 
Kokia graži, pilna paslapčių, įdomaus skambesio yra lietuvių kalba. Priešmokyklinių „Gudručių“ ir 

„Žiniukų“ grupių vaikai dalyvavo respublikiniame virtualiame vaikų žodinės ir meninės raiškos projekte 
„Greitakalbę pakartok, ką nupieši – pagalvok“, skirtame Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. Projekto metu vaikai 
susipažino su greitakalbėmis – mažos formos kūriniais, kuriuose pateikiama greitu tempu išsakoma fragmentinė 

mintis. Greitakalbės yra ne tik veiksmingos priemonės balsui lavinti, bet ir gimtosios 
kalbos grožiui pajusti, vaikų kūrybiškumui atskleisti. Vaikai 
mokėsi tiksliai, aiškiai pasakyti greitakalbę greitu tempu. 
Labiausiai patikusias greitakalbes vaikai iliustravo piešiniais. 
Pasak vaikų, smagiausia jiems buvo ne tik iliustruoti, bet ir 
namuose išmokyti greitakalbių savo tėvelius. Siūlome visiems 

išmokti taisyklingai greitai pasakyti „Zurzurzurzurzena zirzia zvimbuolytė bitė Zirzė“ bei „Šeši šunys šokinėja šalia 
šalto šaltinėlio“. 

 
 



„KODĖLČIUKŲ“ NAUJIENOS 
„Kodėlčiukų“ grupės vaikai vasario mėnesį didžiausią dėmesį skyrė sakytinės kalbos, pasitikėjimo savimi, 

smulkiosios motorikos, pastabumo bei erdvinio mąstymo lavinimui. Gavę užduotį papasakoti 
apie savo mėgstamiausią gyvūną, visi vaikai kaip reikiant padirbėjo: jie ne tik pasidarė vaizdinį 
gyvūno plakatą, bet ir mokėsi pristatyti jį draugams Ryto rate. Tai nėra pati lengviausia užduotis, 
nes tikrai reikia drąsos kalbėti vienam prieš būrį draugų, atsakinėti į draugų užduotus klausimus. 

Tačiau penkiamečiams tai puikiai pavyksta! 
Nelengvos užduotys ikimokyklinio amžiaus vaikams yra ir tos, kuriose 

reikia išlaikyti dėmesį bei savikontrolę. Gebėjimą išlaikyti dėmesį, stiprinti jungtį tarp regėjimo ir 
mąstymo „Kodėlčiukams“ padeda užduotys, kuriose vaikai pagal duotus figūrėlių pavyzdžius jas 
tiksliai „perkelia“ ant kito atskiro lapo. Ir šiuos pavyzdžius jie sudėlioja iš degtukų! Tokiomis 
užduotimis lavinamas vizualinis erdvės suvokimas. Pastebėjome, kad tokios užduotys ne tik 
koncentruoja dėmesį, bet ir yra puiki priemonė, reguliuojanti emocijas. 

 
POKALBIAI APIE ŽIEMOS PAVOJUS 

Vasario mėnesį visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Tatjana Ivanova lauke vaikams pravedė 
saugaus elgesio pokalbius „Žiemos pavojai“. Pokalbio metu vaikai išsiaiškino, kaip reikia saugoti sveikatą, kaip 
reikia elgtis lauke ant ledo, kalniuko, kaip galima išvengti nelaimingų atsitikimų. Tikėkimės, nelaimingų atsitikimų 
išvengsime! 
 
 
 

GRAŽAUS ARTĖJANČIO PAVASARIO!!!  
 

 


