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Sveiki, štai ir vėl Jūsų dėmesiui pristatome Informacinį laišką. Tai – lyg ir ataskaita, ką mes, vaikai ir 
mokytojai, nuveikėme lapkričio mėnesį. Visko neįmanoma suguldyti į popieriaus lapą, tačiau... pabandysime ☺. 
Primename, kad informaciją apie Mokykloje vykstantį gyvenimą galima rasti „Varpelio“ mokyklos-darželio tinklapyje 
www.varpelismokykla.lt arba Mokyklos socialinėje Facebook paskyroje (Varpelio Mokykla-darželis). 
 Dėkojame visiems Tėvų tarybos nariams, dalyvavusiems susirinkime 2019 m. lapkričio 27 dieną. 
Susirinkime aptarėme paramos lėšų panaudojimą, maitinimo organizavimo klausimus, kalbėjome apie mokyklos 
vertybes ir susitarimus, informacijos tėvams pateikimo būdus. Susirinkimo metu sutarėme, kad grupių ir klasių tėvų 
atstovai, dalyvavę susirinkime, perteiks svarstytą informaciją elektroniniais laiškais ar socialiniais tinklais. 
 Lapkričio 7 dieną Mokykloje vyko metodinė diena. Mes, suaugusieji, taip pat mokomės. Dėkojame 
psichologui Evaldui Karmazai už žinias, o vaikų tėvams – ne tik už galimybę darbuotojams visiems kartu bendrai 
mokytis, bet ir pabuvimą su vaikais grupėse, kol darbuotojai tobulino kvalifikaciją. 

Gruodžio mėnesį Mokykloje prasideda gerumą skatinantys projektai. Vienas iš jų – „Padovanokim Kalėdas 
beglobiams gyvūnėliams“. Šiais metais padėsime gyvūnų globos tarnybos „Nuaras“ prieglaudoje gyvenantiems 
šuniukams ir kačiukams, surenkant jiems tinkamą maistą, kramtalus, žaisliukus, palutes, rūbelius ir kt. Informacija 
apie projektą yra iškabinta grupėse. Gruodžio 19 dieną mokykloje vyks baigiamasis projekto renginys, kurio metu 
„Nuaro“ darbuotojai ir gyventojai padėkos vaikams už jų gerumą. 

Gruodžio 18 dieną pasitiksime Kalėdų senelį darželyje. Susitikimai su Kalėdų seneliu vyks tokiu laiku: 
  9.45 val. – „Smalsučių“ grupės vaikai; 
10.30 val. – „Pabiručių“ grupės vaikai; 
11.30 val. – „Linksmučių“ grupės vaikai;     
12.30 val. – „Šnekučių“ grupės vaikai;  
14.00 val. – „Žiniukų“ grupės vaikai;  
15.00 val. – „Gudručių“ grupės vaikai; 
16.00 val. – „Kodėlčiukų“ grupės vaikai.  
Laukiame visų su gera nuotaika!  

 
PROJEKTAI 

Po sėkmingo 2017-2019 metų tarptautinio projekto YOMAI 
(https://www.youtube.com/watch?v=9iesLLA9PKI&t=24s), šį rudenį startavo 

jau antrasis ERASMUS+ projektas WINTER. WINTER – tai projektas apie mokytojų 
gerovę ir puikią savijautą. Projekto dalyviai tęsia bendravimą ir bendradarbiavimą su 
tarptautiniais partneriais iš Vokietijos, Rumunijos, Lietuvos, Švedijos ir Suomijos 
mokyklų. Pirmasis susitikimas vyko Vokietijoje, Limburge. Numatomi kiti projekto 
susitikimai: 2020 m. sausio mėn. – Švedijoje, 2020 m. rudenį – Rumunijoje, 2021 m. sausio mėn. – Suomijoje, 2021 
m. pavasarį – Lietuvoje.  
 

DĖKOJAME „ŽINIUKAMS“ 
Nuo 2019 m. lapkričio mėnesio „Varpelio“ mokykla-darželis konsultuoja Skuodo rajono savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojus ir dalyvauja projekte „Edukacinių procesų 
modernizavimas“. Nuoširdžiai dėkojame „Žiniukams“ ir jų mokytojoms Rasai Strumylienei 
ir Svetlanai Kapočienei už lapkričio 20 dieną parodytas atviras pamokas Skuodo rajono 
mokytojams. Pedagogės stebėjo fizinio ugdymo pamokėlę, kurioje priešmokyklinės 
„Žiniukų“ grupės vaikai atliko mankštelę, pratimus, užduotis, žaidė žaidimus visoje veikloje 

naudodami iMO LEARN kubus. 

http://www.varpelismokykla.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=9iesLLA9PKI&t=24s


PYRAGŲ DIENA 
Lapkričio 7 dieną darželyje buvo paskelbta Pyragų diena. Šią dieną vaikai darželyje patys kūrė ir maišė, 

trupino ir pjaustė, šaldė ir kepė, puošė ir dabino, patys vaišinosi ir vaišino darbuotojus 
bei tėvelius pyragais. „Žiniukų“ ir mažųjų „Pabiručių“ grupių vaikai gamino pyragą 
„Tinginį“. Vaikai kruopščiai laužė sausainius, dėjo sviestą, kondensuotą pieną ir kakavą, 
paskui darželio virtuvės šaldytuve pyragą sušaldė. „Strakaliukai“ kūrė vaisinį pyragą, 
„Šnekučiai“ – gamino sausainių-bananų pyragą, „Linksmučiai“ patys maišė dubenėlyje 

miltus, skaičiavo reikalingus ingredientus, paruoštą pyrago masę nunešė į darželio virtuvę ir pašovė į orkaitę iškepti , 
mažiausieji „Smalsučiai“ tepė vaflių „sluoksniuotį“, o „Gudručių“ ir „Kodėlčiukų“ grupių vaikai atsinešė namuose 
iškeptus pyragus ir susėdę prie laabai turtingo stalo, kiekvienas vaikas pyragą pristatė bei papasakojo, kaip pyragas 
buvo iškeptas. Va tokia pyragais kvepianti jauki diena buvo.  

                   
 
 

PROJEKTAS „SKAITAU SAU IR KITIEMS“ 
Smagu, kad į Mokykloje vykstantį projektą „Skaitau sau ir kitiems“ įsijungė ir pačių mažiausiųjų „Pabiručių“ 

grupės vaikų tėveliai. Grupėje apsilankė Mingailės Gumbaragytės mama ir tėtis. Tėtis grupės 
vaikučiams perskaitė pasaką apie dramblį, o mamytė - interaktyvią knygelę, kurioje vaikai 
matė, kaip šliaužia gyvatė, vaikšto briedis, skrenda paukštis ar laumžirgis. Džiaugiamės, kad 
į skaitymą skatinantį projektą įsijungia ne tik mamos, bet ir tėčiai! 

Kviečiame visus aktyviai įsijungti į projektą „Skaitau sau ir kitiems“ ir visą gruodžio 
mėnesį!!! Vaikučiai laukia Kalėdinių skaitymų!!! 
 

VOKIEČIŲ KALBA PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE 
Lapkričio 14 dieną priešmokyklinių ugdymo grupių projekto „Vokiečių kalba su Hans Hase“ vaikai sulaukė 

svečių iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos. 1-4 klasių mokiniai parodė spektakliuką 
„Šventas Martynas“ vokiečių kalba! Po spektaklio visi kartu vokiškai dainavo melodingas 
daineles apie žibintus, vaišinosi atsineštomis vaišėmis. „Kas pasidalina su kitais, tas laimi“, – 
tai Šv.Martyno nešta žinia.   
 

 
SVEČIUOSE PAS RAGANAITĘ LILĘ 

 Vieną dieną priešmokyklinukai ir penkiamečiai vaikai Ryto laiške gavo netikėtą pakvietimą! Į svečius vaikus 
kvietė raganaitė Lilė! Šikšnosparnis Benas laiške rašė, kad raganaitė Lilė labai nelaiminga, nes neturi draugų. Todėl 
„Kodėlčiukų“, „Strakaliukų“, „Žiniukų“, „Gudručių“ grupių vaikai atvyko pas raganaitę, kur kartu galėjo žaisti žaidimus, 
šnekučiuotis apie draugystę, dalyvauti linksmose estafetėse. Net ir tiems vaikams, kurie iš pradžių jautėsi nedrąsiai, 
patiko paslaptingoji Lilė, o kai išvykdama namo ji pavaišino vaikus savo mėgstamiausiu užkandžiu, vaikai 
nusprendė, kad vorai taip pat gali būti valgomi .  

         



SVEČIUOSE „BITUTĖS“ LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKAI 
Lapkričio 21 dieną priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikai smagiai laiką leido su 

socialiniais partneriais – darželinukais iš „Bitutės“ lopšelio-darželio. Susitikę vaikučiai šoko, dainavo 
ir žemaitiškai bendravo! Visiems buvo linksma ir smagu. Renginį organizavo ir vedė meninio 
ugdymo mokytoja Gražina Gončarenko.   

 
RUDENS VAKARONĖS 

Lapkričio 12-13 dienomis mažiausieji „Pabiručių“ ir „Smalsučių“ grupių vaikai pakvietė tėvelius į lopšinių, 
kykavimų, žaidimų vakarojimą „Mylu, mylu spust prie širdelės glust“. Jauku susirangyti ant kelių tėčiui ar mamytei, 
o dar kai girdi širdutės plakimą!!! Tas ryšys – nepakartojamas mažyliams. 

Spalvotus rudens laiškus gavo „Šnekučiai“. Laiškai kvietė „Šnekučius“ ir jų tėvelius pakeliauti po sodą, daržą, 
mišką, lauką. Taip dainuodami dainas, šokdami ratelius vaikai ir jų tėveliai pabuvo 
Rudens istorijose. Tarp istorijų buvo viena apie Raudonkepuraitę ir Vilką, kurią suvaidino 
patys „Šnekučių“ tėveliai. O vaikų širdutėms smagiausia buvo tai, kad kartu su jais šoko 
ir mamytė, ir tėvelis, ir sesutė, ir broliukas! 

Lapkričio 25 dienos pavakarę ir „Strakaliukų“ grupės vaikai pakvietė tėvelius pavakaroti. Jie suvaidino pasaką 
apie Baravyką pagyrūną, kuris, būdamas pasipūtęs ir labai išdidus, prarado savo draugus. Kartą, kai Baravyką 
užpuolė pikti vabalai, jis ėmė šauktis pagalbos. Kaip jūs manote, kas išgelbėjo Baravyką? Ogi draugai! Kaip gera 
turėti daug draugų! Ir kaip smagu visiems pabūti kartu. „Kodėlčiukų“ grupės vaikai kartu su tėveliais lietuvių liaudies 
dainų ir žaidimų vakaronėje ne tik šoko ir dainavo, bet ir vaišinosi kaimišku pyragu, kurį iškepė mokytoja Osvalda, 
bei arbata. Ačiū mokytojai Osvaldai už gardų pyragą!!! 

Lapkričio 27 dieną priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikai kartu su tėveliais linksmai dainavo, šoko 
liaudiškoje vakaronėje „Mes vaikioka žemaitoka“. Vaikai linksmino tėvelius šmaikščiais 
pasakojimais, žemaitiškomis „balabaikomis“, juokeliais. Šventės dalyviai smagiai bendravo 
žemaitiškai vaišindamiesi sumuštinukais su žemaitišku kastiniu, o vaikų laukė staigmena – 
skanūs grybukai. Tėveliai džiaugėsi, kad vaikai išmoko dainų, patarlių 
ir priežodžių, pajuokavimų ir paerzinimų žemaitiškai. O 

priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai lapkričio 28 dieną pakvietė tėvelius į smagią 
vakaronę „Ant marių krantelio“. Skambėjo liaudiškos žvejų dainos, šmaikštūs pokalbiai, 
erzinimai, vaikai šoko pamario krašto šokius, tėveliai minė mįsles, kartu su vaikais žaidė 
liaudiškus žaidimus bei giedojo Adventinę giesmę, vaišinosi adventinio laikotarpio patiekalais.  
 

                             
 
 

PIRMOJI PAŽINTIS SU MOKYKLA 
Lapkričio 26 dieną mažieji „Smalsučių“ grupės vaikai susipažino su Mokykloje dirbančiais darbuotojais. Jie 

aplankė minkšto inventoriaus sandėlį ir jame dirbančią Ireną. Irena  vaikams parodė, kur 
„pasislėpę“ rankšluosčiai, prijuostės ir kaip tvarkingai sulankstyti bei išlyginti patalynės 
komplektai. Džiaugiamės, kad mūsų mažieji mokosi pažinti Mokykloje dirbančius darbuotojus ir 
gerai jaučiasi bet kurioje edukacinėje erdvėje.   
 
 



 
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „ŠNEKUČIUOSE“ 

      Tamsų lapkričio 27 dienos  vakarą „Šnekučių“ grupės vaikai kartu su tėveliais kūrė Advento kalendorių. Ir 
mamytės, ir tėveliai, ir net močiutės lankstė maišelius dvidešimt keturioms dienoms, 
o vaikučiams teko pats maloniausias darbas – papuošti juos lipdukais, blizgučiais, 
juostelėmis ir viskuo, kuo gali sugalvoti. Bendrai sukurtas, eglių šakomis bei 
devyniaragiais elniais padabintas, geromis emocijomis „pakrautas“ Advento 
kalendorius išėjo puikus! Po dirbtuvėlių vaikučiai kalbėjo, jog yra pasiruošę  laukti 
nykštukų!  

 
 

GRAŽAUS IR GERUMU SPINDINČIO GRUODŽIO MĖNESIO!!! 
 

 


