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Sveiki, štai ir pralėkė gruodžio mėnuo. Vėl siunčiame Jums Informacinį laišką, kuriame apžvelgsime, ką 
mes, vaikai ir mokytojai, nuveikėme per paskutinį 2019-ųjų metų mėnesį. Šventinės nuotaikos į popieriaus lapą 
„nesuguldysime“, tačiau užtikriname, ji tvyrojo Mokykloje visą mėnesį ☺. Primename, kad informaciją apie 
Mokykloje vykstantį gyvenimą galima rasti „Varpelio“ mokyklos-darželio tinklapyje www.varpelismokykla.lt arba 
Mokyklos socialinėje Facebook paskyroje (Varpelio Mokykla-darželis). 
 Kas yra Kalėdos, Naujieji metai? Tai švelnūs praeities prisiminimai, drąsa priimti dabartį ir viltis sutikti ateitį. 
Tai noras, kad kiekviena gyvenimo diena būtų perpildyta gausių ir amžinų Dievo palaiminimų ir kad kiekvieno mūsų 
pasirinktas kelias vestų į sėkmę ir ramybę. Linkime Jums gražių ir jaukių švenčių! 

GRAŽIŲ ŠVENČIŲ!!!  
 

Gruodžio 2 dieną priešmokyklinių „Gudručių“ ir „Žiniukų“ grupių vaikai dalyvavo renginyje „Aš 
neabejingas, o tu?“, skirtame Tarptautinei žmonių su negalia supratimo dienai, kuris vyko 

Klaipėdos Universiteto Sveikatos mokslų fakultete. Renginio tikslas – padėti 
vaikams suvokti neįgalaus žmogaus poreikius, socialinės integracijos 
svarbą ir mokyti(s) empatijos. Vaikai susipažino su įvairiomis priemonėmis, 
kurių pagalba laisviau juda, jaučia, pažįsta aplinkinį pasaulį žmonės, turintys 
įvairių negalių ar sveikatos sutrikimų. Atlikdami įvairias užduotis šešiose laboratorijose, vaikai 

išbandė, kaip jaučiasi ir bendrauja neprigirdintys, silpnaregiai ar judėjimo negalią turintys žmonės.   
 

PROJEKTAS „VOKIEČIŲ KALBA SU HANS HASE“  
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka gruodžio 3 dieną pakvietė priešmokyklinių 

ugdymo grupių projekto „Vokiečių kalba su Hans Hase“ vaikus pasiklausyti vokiškai skaitomų pasakojimų apie 
Nikolaus‘ą. Kadangi biblioteka jau šeštus metus organizuoja Kalėdinių eglučių kiemelį, projekte dalyvaujantys vaikai 

kiemelyje papuošė eglutę kiškučio Hanso figūrėlėmis, morkomis ir snaigėmis. Po to visi smagiai 
padainavo vokišką dainelę apie eglutę. Gruodžio 6 dieną 18.00 val. bibliotekos kiemelyje vyko 
Kalėdinių eglučių kiemelio įžiebimo šventė, kurioje atvykusių laukė karšta arbata, kalėdinės 
dainos, Kalėdų senelio pasirodymas bei vaikams skirta edukacija, kurios metu mažiausieji 
galėjo patys pasigaminti šventinį žaisliuką iš švelnaus vilnonio audinio.  

 
PROJEKTAS „EDUKACINIŲ PROCESŲ MODERNIZAVIMAS“ 

Kaip jau rašėme lapkričio mėnesio Informaciniame laiške, „Varpelio“ mokykla-darželis konsultuoja Skuodo 
rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojus ir dalyvauja projekte „Edukacinių 
procesų modernizavimas“. Gruodžio 4 dieną į „Varpelį“ atvyko dar viena Skuodo miesto ir 
rajono ikimokyklinio ugdymo mokyklų pedagogų grupė, kuri stebėjo kaip priešmokyklinio 
ugdymo vaikai fizinio ugdymo metu naudoja iMO LEARN kubus. Nuoširdžiai dėkojame 
„Žiniukams“ ir jų mokytojoms Rasai Strumylienei ir Svetlanai Kapočienei už parodytas 
atviras pamokas Skuodo ir Skuodo rajono mokytojams.  

 
„VARPELIO“ GIMTADIENIO ŠVENTĖ 

Gruodžio 6 dieną Mokykloje minėjome „Varpelio“ mokyklos-darželio 36-ąjį gimtadienį. Net ir kuklus 
gimtadienis – smagi proga kartu pasilinksminti, dalintis šypsenomis, linkėti vieni kitiems gerovės, 
vaišintis ir tiesiog pabūti kartu. Grupėse vaikus pasitiko gimtadienio kepurėlėmis pasipuošusios 
mokytojos, skambėjo linksma muzika, diena buvo kupina žaidimų, balionų, šokių, animacinių filmukų 
žiūrėjimo. Šventiškai nusiteikę ir pasipuošę vaikai praleido smagų rytmetį. O koks gimtadienis be torto 

http://www.varpelismokykla.lt/


ir žvakučių pūtimo?! Dėkojame mokyklos virėjoms, iškepusioms burnoje tirpstantį pyragą ir Ačiū visiems, 
sveikinusiems ir kartu besilinksminantiems! 
 

 
 
 
     
 
 

KONCERTAS SENJORAMS 
Gruodžio 9 dieną priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai surėngė koncertą „Ant marių krantelio“ 

Klaipėdos socialinių paslaugų centre „DANĖ“. Į koncertą susirinko pilna salė pagyvenusių 
dienos centro senjorų. Vaikai pasakojo senovės lietuvių žvejų sakmes, padavimus, šoko 
pamario krašto šokius bei dainavo liaudies dainas. Senjorai nuoširdžiai  plojo mažiesiems 
artistams ir dėkojo už malonias akimirkas praleistas kartu. Vaikai pasveikino visus socialinio 
paslaugos centro „DANĖ“ darbuotojus bei senjorus su artėjančiomis šventėmis – Šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais Metais.   

 
IŠVYKA Į TURGAVIETĘ 

Gruodžio 9 dieną „Linksmučių“ grupės vaikučiai keliavo į turgavietę „Pajūrio miškas“, kad 
sužinotų, kuo gi ten prekiauja prekybininkai. Vaikai apžiūrėjo vaisių, daržovių, sulčių, mėsos, 
žuvies, pyragų, kosmetikos, pieno produktų skyrius. Labiausiai visiems norėjosi įsigyti ledų ir 

čiulpinukų .  O sugrįžtant į darželį, vaikus malonus  prekybininkas pavaišino obuoliais. Vaikai 
džiaugėsi prekybininko gerumu. 

 
PROJEKTAS „SKAITAU SAU IR KITIEMS“ 

Visus metus vykstantis projektas „Skaitau sau ir kitiems“ įtraukė įvairaus amžiaus skaitovus. 
Gruodžio 9 dieną priešmokyklinėje „Žiniukų“ grupėje lankėsi 4A klasės 
mokinukė Augustė Rudytė. Ji skaitė vaikams pasakėčią „Miesto pelė ir kaimo 
pelė“ iš knygos „Gražiausios Ezopo pasakėčios“. Vėliau vaikai kartu aptarė šią 
pasakėčią. O priešmokyklinėje „Gudručių“ grupėje pasaką sekė 4A klasės 
mokinė Lukrecija Petreikytė. Ačiū ketvirtokėms! O gruodžio 19 dieną į 

„Strakaliukų“ grupę vaikams paskaityti kalėdinės pasakos atėjo Lauryno mama Rimantė Ramanauskaitė- 
Sokolova ir dar padovanojo vaikams į grupę naują dėlionę.  
 

METAS, KAI VAIKŠČIOJA NYKŠTUKAI 
Gruodžio mėnuo visada labai paslaptingas ir kupinas stebuklų. Savo stebuklais jį apgaubia ne tik artėjančios 

šventės, bet ir patys didžiausi (ne ūgiu, bet širdimi ir gerais darbais) Kalėdų Senelio pagalbininkai – Nykštukai.   
Štai sulaukti Kalėdų švenčių „Šnekučių“ grupės vaikams padėjo patys tikriausi Nykštukų laiškai! 
Vaikams Nykštukai skirdavo atlikti įvairias užduotis, minti mįsles, klausytis pasakų, mokytis eilėraščių, 
apkabinti draugus ir tėvelius, padaryti atvirutes tėveliams, padėti silpnesniems. Vaikai labai stengėsi 
įvykdyti Nykštukų užduotis, todėl susitikę su Kalėdų seneliu puikiai padeklamavo net du ilgus 
eilėraščius: apie Kalėdų senelį ir šalčio kepurę .  Neaplenkė Nykštukai ir „Strakaliukų“ 

grupės vaikų, kurie rytais ieškojo grupėje paslėptų laiškų su įvairiomis užduotėlėmis, pasakomis. O 
„Smalsučių“ grupėje apsigyveno Nykštukai, kuriuos tėveliai padarė kartu su savo vaikais. Nykštukai 
kiekvieną rytą dalino vaikams įvairias užduotėles, kurios teikė vaikams malonias emocijas. Mažieji 
„Pabiručiai“ grupėje pasipuošė eglutę, mažomis savo rankytėmis kabino žaisliukus, dėjo blizgučius, 
girliandą su lemputėmis ir snaigytes. Rūbinę papuošė savo padarytais besmegeniais, eglutėmis ir 



žaisliukais. Rūbinės duris papuošė seniu besmegeniu. „Pabiručiai“ dėkoja Erikos mamytei Ernestai Jakštienei  už 
Kalėdines dekoracijas ir pagalbą papuošiant grupę. Turime įtarimų, kad visose grupėse Nykštukai puošė duris arba 
dalinosi savo idėjomis kas papuošti . 

Priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikučius Advento laikotarpiu taip pat lankė Kalėdų Senelio 
pasiuntinukai – „Nykštukai“. Vaikai kasdien sulaukdavo ne tik gardžių bei smagių dovanų, bet ir 
įvairių užduočių, kurias „Nykštukai“ atnešė nuo Kalėdų Senelio. Vaikai kartu darė Adventinį vainiką, 
puošė žibintus, dekoravo kalėdinius meduolius, gamino karnavalines kaukes, margino įvairius 
atvirukus bei sveikinimus tėveliams. „Žiniukai“ dėkoja visiems Tėveliams už Adventinių užsiėmimų 

organizavimą, kasdienes saldžias ir naudingas staigmenas.   
 

PROJEKTAS „TĖVAI – VAIKAMS“  
Gruodžio 11 dieną Nelija Lušpinytė ir Irmantas Gedvilas pakvietė priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės 

vaikus į edukacinį užsiėmimą „Mano draugas - laikrodukas“ Klaipėdos Laikrodžių muziejuje. 
Veiklos metu vaikai susipažino su pagrindinėmis laikrodžio dalimis 
(ciferblatu, rodyklėmis ir valandomis). Kiekvienas vaikas gavo po 
laikrodžio pagrindą, kurį spalvino pieštukais, kreidelėmis ir kitomis 
spalvinimo priemonėmis. Pasiruošę laikrodžio pagrindą, vaikai susirašė skaičius ir 

dekoravo savo laikroduką. Taip Nelija su Irmantu kartu su grupės draugais pažymėjo savo 6-ąjį gimtadienį.  
 

ŠVIESOS DIENA 
Gruodžio 13 dieną „Linksmučių“ grupės vaikai, įsijungdami grupėje spalvotas lemputes, paminėjo 

Šviesos dieną. Šviesos mergelės šv. Liucijos diena neatsitiktinai švenčiama gruodžio 13-tą dieną. Pagal senąjį 
Julijaus kalendorių ši diena sutapo su saulėgrįža. Pasak etnologo Liberto Klimkos, žmonės dar ir 
dabar sako, kad per šventą Liuciją atkeliauja ilgiausia naktis arba trumpiausia diena. Kita vertus, 
net ir kalendoriui pasislinkus, ši diena yra reikšminga, mat nuo jos nustoja ilgėti vakarai – saulė iki 
pat Kūčių leidžiasi vis tuo pat metu, tik ryte kasdien pateka minute vėliau. Tad galima sakyti, kad 
intensyvaus tamsėjimo periodas ties Liucijos diena pagaliau stabteli. L. Klimka teigia, kad visai 
tikėtina, jog kitados šią dieną buvo atliekamos ugnies pagerbimo, o gal ir Saulės šaukimo apeigos. 
Juk iki Šv.Kalėdų beliko dvylika dienų…   

 
ĮSPŪDINGA IŠVYKA 

Gruodžio 17 dieną priešmokyklinių „Žiniukų“ ir „Gudručių“ grupių vaikai lankėsi Kretingoje, kur 
aplankė grafų Tiškevičių rūmuose įkurtą Žiemos sodą. Vaikai susipažino su augalais, kurie atkeliavo į Žiemos sodą 

iš tolimiausių pasaulio kampelių. Šie augalai nors maži, bet gyvi Indijos, Indonezijos, Brazilijos 
atogrąžų miškų, Afrikos ir Meksikos dykumų augmenijos liudininkai. Žiemos sodo baseine 
auga vandens lelijos ir viksvuolės, tarp kurių plaukioja ryškiaspalviai japoniniai karpiai bei 
didžiulis šamas. Vaikus nustebino kaktusų kolekcija, o tarp jų, tarsi ežiukas, pūpsantis 
kaktusas, vadinamas „Nakties karaliene“ Šio kaktuso žiedas pripažintas gražiausiu pasaulyje 

žiedu. Oranžerijoje vaikai džiaugėsi pamatę, kad bananų palmėje užaugo kelios kekės mažų žalių bananų, kurie 
turėtų greitai prinokti. Žiemos sode puikiai jaučiasi vėžliukų šeimyna bei spalvingos kanarėlės.   

Na, o antroji išvykos dalis taip pat buvo ne mažiau įdomi. Vaikai apsilankė Kretingos 
dvaro saldaininėje! Čia priešmokyklinukai susipažino su saldainių gaminimo tradicijomis, 
pamatė visą šio skanėsto „gimimo“ procesą, patys savo rankomis gamino karamelinius 
saldainius ir išmoko juos gražiai įpakuoti. Vaikų pagaminti saldainiai – puiki Kalėdinė dovana 
sau, draugams ir šeimos nariams!  
 
 
 



PROJEKTAS „PADOVANOK KALĖDAS BEGLOBIAMS GYVŪNAMS“ 
Visą gruodžio mėnesį mokykloje vyko jau tradiciniu tampantis gerumą skatinantis projektas „Padovanokim 

Kalėdas beglobiams gyvūnėliams“, kurio tikslas – padėti gyvūnėlių prieglaudose gyvenantiems šuniukams ir 
kačiukams.  

AČIŪ, AČIŪ, AČIŪ!!!! Visų grupių vaikams, jų tėveliams ir darbuotojams, atnešusiems šuniukams ir 
kačiukams dovanų – maišus ėdalo, kraiko, „skanučių“, kramtukų, palučių, antklodėlių ir žaisliukų. Tiek 
daug dovanų nesitikėjo nei Klaipėdos regiono Vakarų Lietuvos gyvūnų globos namų 
„Nuaras“ darbuotojai, gruodžio 19 dieną atvykę į „Varpelio“ mokykloje-darželyje vykusį 
baigiamąjį renginį. Į mokyklą kartu su „Nuaro“ darbuotojais atvyko ir šių namų atstovas, 
vokiečių aviganis Bruno, kuris vaikams parodė savo gebėjimus pasisveikinti, peršokti per 

kliūtis ir ramiai reaguoti į minią vaikų 🐕😉. Vaikai darbuotojai Eglei uždavė daug 
klausimų apie gyvūnų priežiūrą bei gyvenimą prieglaudoje. Jiems buvo smalsu, kaip gyvūnai tampa 
beglobiais, kaip jie gyvena prieglaudoje kiekvieną dieną, kas juos išveda pasivaikščioti. Eglė noriai 

atsakinėjo į vaikų klausimus, papasakojo, kada įsikūrė organizacija, kiek šuniukų ir kačiukų 
šiuo metu gyvena prieglaudoje, sakė, kad per dieną gyvūnams reikia apie 70 kg maisto. 
Žiūrėdami į svečią Bruno, vaikai pamatė, kokiu ištikimu draugu tampa šuo, kai juo 
rūpinamasi, su juo žaidžiama. Linkime, kad po švenčių į šiuos namus neatvyktų nei vienas 
naujas gyventojas!  

 
GRUODIS „LINKSMUČIŲ“ GRUPĖJE  

„Linksmučių“ grupės vaikai per visą gruodį stengėsi pasikviesti žiemą : studijavo, kokios būna  „Žiemos 
pramogos, mokėsi, kokių yra žaidimų su sniegu, įsivaizdavo, kaip smagu leistis 
rogutėmis nuo kalnelių, čiužinėti ledo takeliais, mėtytis sniegu, statyti senį 
besmegenį, slidinėti slidėmis. Vaikai sniegu dekoravo spalvotus namelius, 
klijavo senius besmegenius iš vatos skrituliukų, juos guašo dažais, tačiau... taip 
ir neprisnigo. Vis dar neprarasdami  vilties sulaukti šaltuko, „Linksmučiai“ iš anksto aptarė ir 

žiemos pavojus: mokėsi apie saugų elgesį šaltuoju metų laiku. Dabar vaikai žino, kad reikia 
atsargiai lipti apledėjusiais laiptais, neskubėti slidžioje gatvėje, nečiuožti nuo stačių kalniukų, 
apaugusių krūmais ir medžiais arba šalia judrių gatvių, nelipti ant ledo vieniems be suaugusiųjų 
priežiūros, o prieš lipant ant ledo įsitikinti,  kad ledo  storis yra tinkamas. Dabar „Linksmučiai“ 
laukia sausio mėnesio. Gal jis atneš vaikams sniego?   
 

SUSITIKIMAS SU KALĖDŲ SENELIU 
Ir ta ilgai (gal net visus metus) laukta nuostabiausia gruodžio diena pagaliau atkeliavo į darželį!!! Gruodžio 

17 dieną „Strakaliukų“ grupės vaikai susitiko su Kalėdų Seneliu ir Snieguole. Nuotaikingame rytmetyje jie dainavo  
daineles, kartu žaidė įvairiausius žaidimus su Snieguole ir Kalėdų Seneliu: keliavo į 
,,Stebuklingą mišką“, ėjo ledu padengtu upeliu, lindo pro stebuklingą girliandą taip, kad 
nepagautų meškos (ką pagavo, tas turėjo įminti mįslę), ieškojo stebuklingos Kalėdų Senelio 
lazdos. Kadangi Klaipėdoje vis dar nėra sniego, Kalėdų Senelis vaikams atvežė jo, labai 
stebuklingo! Įveikę visas užduotis, vaikai surado Kalėdų Senelio lazdą ir... pilną dovanų maišą! 

Vaikai be galo džiaugėsi savo dovanomis. 
Gruodžio 18 dieną „Smalsučių“, „Pabiručių“, „Linksmučių“, „Šnekučių“ „Žiniukų“, „Gudručių“ ir 

„Kodėlčiukų“ grupių vaikai taip pat sulaukė susitikimo su Kalėdų Seneliu! Kiekvienas vaikas pasipuošė savo 
mėgstamu personažu, mergaitės puošėsi spindinčiomis suknelėmis. Nuo ryto vaikai 
šnabždėjosi, ko norėtų gauti dovanų. Vaikai Kalėdų Senelį pasitiko žaidimais, eilėraštukais bei 
dainomis. Senelis vaikus ir jų tėvelius taip pat pamokė keletą šokių judesiukų . Po visų 
linksmybių vaikai gavo dovanėles iš didžiulio Kalėdų Senelio maišo ir buvo labai laimingi!   
 



PADĖKOS 
Dėkojame muzikos mokytojai Gražinai Gončarenko ir 3 klasės mokiniams bei jų mokytojai Danguolei 

Virbašienei už visiems darželio vaikams stebuklingai suvaidintas pasakas išvirkščiai. 
„Strakaliukų“ grupės vaikai dėkoja Bazilės mamytei Agnei Virketytei-Malakauskienei už grupei padovanotą 

lėlių namelį ir visiems vaikų tėveliams, kurie padovanojo diiiidelį veidrodį mažoms princesėms ir princams. 
Dar kartą nuoširdų AČIŪ tariame visiems už stebuklingą gruodžio mėnesio gerumą: dovanas 

„Nematomiems“ darbuotojams, Nykštukų darbus ir Kalėdas beglobiams gyvūnams!!! 
 

LINKIME GRAŽIŲ ŠVENČIŲ IR SĖKMINGŲ NAUJŲJŲ 2020-ŲJŲ METŲ!!! 
 

 


