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DĖKOJAME UŽ PARAMĄ 

Dėkojame visiems, kurie ir šiais metais Jums nieko nekainuojančią savo pajamų mokesčio dalį (iki 2%) 
skyrėte Klaipėdos „Varpelio“ mokyklai-darželiui. 2019 m. lapkričio mėnesį į paramos sąskaitą buvo pervesta 3052,00 
Eur. Gautas paramos lėšas mes tikslingai planuojame, kaupiame ir panaudojame edukacinių erdvių atnaujinimui. 
Kaip ir kiekvienais metais, Tėvų tarybos susirinkimo metu (lapkričio 27 d.) pateiksime ataskaitą apie paramos lėšų 
panaudojimą. 

 
IŠVYKA Į NAUJĄJĮ TURGŲ 

Turgus nuo seno buvo žmonių susibūrimo vieta, kurioje gali pirkti, parduoti, mainyti, derėtis, sužinoti vietines 
ir pasaulio naujienas. Sakoma, jog turgus geriausiai atskleidžia šalies ypatumus, vietos žmonių būdą. Ar žinote koks 
seniausias, unikaliausias ar didžiausias turgus pasaulyje? 

Lapkričio 13 ir 15 d. (trečiadienį ir penktadienį) ketvirtokai, o lapkričio 19 d. (antradienį) 
trečiokai vyko į ekskursiją po Naująjį turgų – didžiausią turgavietę Klaipėdoje. Tai – smulkiojo 
verslo karalystė, kur galima iš arti pamatyti, kaip vyksta prekyba, susipažinti su prekybininko 
profesija, pažaisti pirkėjus-pardavėjus, gauti dovanų ir laimėti prizų.   

Išvykos metu vaikai sužinojo įdomių istorijos faktų, pamatė, kaip įvairūs 
produktai pasiekia prekystalius, keliavo po paviljonus, degustavo, viktorinoje spėliojo, ką 
galima ir ko negalima nusipirkti turguje. Interaktyvi ekskursija, integruojanti 
istorijos, matematikos, pasaulio pažinimo bei kitus mokomuosius dalykus, 
patrauklia žaidimo forma skatina vaikų smalsumą ir netgi gali prisidėti prie 

būsimos profesijos pasirinkimo ar verslumo ugdymo. 
 

PIRMOKAI NAGRINĖJA KUBĄ 
 Per matematikos pamokas pirmokai mokėsi apie geometrinę figūrą – kubą: kokios yra kubo kraštinės ir 

plokštumos, mokėsi statyti įvairius statinius iš kubų pagal paveikslėlyje duotą pavyzdį. Kubus nešėsi ir į fizinio ugdymo 
pamoką: vaikai sportavo su iMO LEARN kubais. Dar vaikai išbandė 
virtualius akinius ir CoSpace programos scenas. Veikla buvo 
integruota į dailės pamoką, kurioje mokiniai iš popieriaus gamino 
mažus kubelius, papildytus virtualia realybe!!! Vėliau juos išbandė su 
CoSpaces programa. Buvo smagu!   
 

INTEGRUOTO UGDYMO DIENA 
4B klasėje vyko integruoto ugdymo diena „Sveikam kūne, sveika siela“. Per pasaulio pažinimo pamokas 

įgytas žinias apie žmogų, lapkričio 15 dieną, ketvirtokai pritaikė praktikoje: išmoko pamatuoti pulsą, 
linksmai pūsdami balionus, tyrinėjo oro tūrį plaučiuose. Per fizinio ugdymo 
pamoką mokiniai, dirbdami porose, mokėsi šokti į tolį, o rezultatą – užrašyti 
dešimtaine trupmena. Į klasę užsukusi visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistė Tatjana Ivanova paskatino vaikus pakartoti žinias apie sveiką 
mitybą. Apie šią dieną mokiniai papasakojo laiškuose ir išsiuntė juos 

draugams į Rokiškį.   
 

  



SPEKTAKLYJE 
Lapkričio 14 dieną (ketvirtadienį) 4A ir 4B klasės mokiniai lankėsi Klaipėdos koncertų salėje. Čia jie 
turėjo retą galimybę pamatyti ir išgirsti spektaklį „The Adventures of Tom Sawyer“ („Tomo Sojerio 
nuotykiai“). Kodėl retą? Nes spektaklis vyko anglų kalba!   
 

KERAMIKOS UŽSIĖMIMAI 
 Lapkričio 18 d. (pirmadienį) Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro mokytojos „Varpelio“ mokyklos-darželio visų 
klasių mokinius pakvietė į edukacinį keramikos užsiėmimą „Padovanok eglutei žaislą“. Susipažinę 
su molio savybėmis, aptarę žaislo puošimo būdus ir galimybes, kiekvienas vaikas savo rankomis 
molio gabalėliui suteikė įvairiausias formas ir pagamino po vieną ar kelis papuošimus kalėdinei 
eglutei. Dabar visi nekantriai laukia kol molis išdžius, darbeliai bus išdegti specialioje krosnyje, o 
tada sugrįš į „Varpelio“ mokyklą-darželį ir papuoš kalėdinę eglutę.  

 
KŪRYBINIAI PROJEKTAI 

Mūsų mokyklos koridoriuose eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai. Kviečiame visus 
pasigrožėti fotografijos būrelio „Fotografijos studija“ vaikų nuotraukų paroda „Ruduo“ į ir 
trečiokų kūrybinio-edukacinio projekto  „Man patinkantis gyvūnas“ darbų pristatymais. 

 
TARPTAUTINIAI PROJEKTAI 

Lapkričio ir gruodžio mėnesiais mūsų mokyklos ketvirtokai dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte 
„The Christmas Express!” Projekte dalyvauja 7 mokyklos-partnerės iš įvairių Europos 
šalių. Šio projekto tikslas – pasveikinti bendraamžius ir sužinoti apie jų šalies Kalėdines 
tradicijas. Mokiniai per dailės ir technologijų pamokas siuvinėjo, spalvino, kirpo ir lankstė 
Kalėdinius atvirukus, ant kurių užrašė sveikinimus anglų kalba. Vaikų darbeliai iškeliaus į 
Italijos, Lenkijos, Kroatijos, Rumunijos, Slovakijos ir Suomijos mokyklas. O mes iš šių 
mokyklų taip pat lauksime Kalėdinių sveikinimų.  
 

 
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.   
LKK 

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

ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojus ir dalyvauja projekte „Edukacinių procesų 
modernizavimas“. Nuoširdžiai dėkojame ketvirtokams ir jų mokytojai Ingai Medeikienei už 
lapkričio 20 dieną parodytas atviras pamokas Skuodo rajono mokytojams. Svečiai gyrė 
savo mažuosius mokytojus už pamokas, mokantis dirbti su iMO LEARN kubais.   

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

