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MOKYKLOS INFORMACIJA 
Atkreipiame dėmesį į tai, jog Lietuvoje paskelbta ekstremali situacija dėl viruso COVID-19 (koronaviruso). 

Patikima informacija yra skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje 
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas. Kiekvieną dieną informacija atnaujinama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro 
puslapyje http://www.ulac.lt/. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos puslapyje veikia aktuali nuoroda: 
https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso. 

 
 

Jūsų dėmesiui pristatome vasario mėnesio Informacinį laišką. Kalendoriškai trumpas vasario mėnuo buvo 
gausus renginių, įsibėgėjusių projektų ir įdomių veiklų. Vis dar kviečiame Tėvelius aktyviai padėti vaikams ir 
mokytojams įgyvendinti šiuos ilgalaikius projektus: skaitymo skatinimo projektą „Pasaulio pasakos“, 
bendradarbiavimo su šeima projektą „Tėvai – vaikams“, kūrybinio ugdymo projektą „Aš ir menas“, gamtamokslinio 
ugdymo projektą „Domiuosi ir atrandu“ bei sveikatos stiprinimo projektą „Sveiki vaikai – linksmi vaikai“. Taigi, 
pristatome vasario mėnesį įvykusius renginius ir naujienas.  

 
VOKIEČIŲ KALBA PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE 

Kaip jau rašėme sausio mėnesio laiške, nuo sausio 13 dienos priešmokyklinėse „Žiniukų“ ir „Gudručių“ 
grupėse pedagoginę praktiką atliko studentės iš Limburg Adolf Reichwein Schule 
(Vokietija). Vaikai ypač džiaugėsi studenčių Laros ir Patricijos 
vedamomis vokiečių kalbos veiklomis pagal programą  „Vokiečių kalba 
su Hans Hase“. Jie išmoko naujų vokiškų žodžių, žaidimų, dainelių. O dar 
įdomiau priešmokyklinukams buvo klausytis pasakų abiem kalbomis. 
Vasario 13 dieną (ketvirtadienį) trečiokė Liepa Stončaitė vaikams skaitė 
pasaką „Batuotas katinas“ lietuvių kalba, o studentės Patricija ir Lara – 

vokiečių. Pasakos klausymas dviem kalbomis ugdo vaikų palankią nuostatą užsienio kalbos 
atžvilgiu, kuri padeda tvirtus pagrindus tolesniam ir motyvuotam gilinimuisi į kalbas. 
 

KŪRYBINIO UGDYMO PROJEKTAS „AŠ IR MENAS“ 
Vasario 5 dieną (pirmadienį) penkiamečių „Strakaliukų“ grupės vaikai lankėsi Klaipėdos Kultūros fabrike, 

kur žiūrėjo spektaklį „Dantenija“. Vaikai spektaklyje susipažino su pagrindiniais veikėjais – 
Gręžium, Siurblium, Klampe, Dánčiu ir Šviesule – profesionalų komanda, kuri pasirūpina 
žmonių akinančiai balta šypsena bei saugo ją nuo klastingas pinkles nuolat rezgančio Lordo 
Bakterono ir jo sunkiai nugalimos bakterijų armijos. Vaikams šis spektaklis paliko didžiulį 
įspūdį, jie kartu dainavo daineles apie Lordą Bakteroną ir Profesionalų komandą bei suprato, 
kodėl reikia valytis dantukus.  

Ar galima pasaką skaityti taip, kad ją ne tik išgirstum, bet ir pajustum? „Linksmučių“ grupėje Jovilės 
Gaubaitės mamytė Akvilina taip skaitė muzikinę pasaką „Emocijos“. Vaikai ne tik įdėmiai 
klausėsi, bet ir patys entuziastingai grojo mamos atneštais įvairiais muzikiniais 
instrumentais. Nuoširdžios emocijos grupėje nenurimo ilgai. Vaikams buvo linksma 
pabandyti groti su visais muzikiniais instrumentais. Instrumentu favoritu vaikams tapo 
būgnas!!! Ohoho, kaip buvo linksma būgnu išgauti įvairiausias emocijas!!! Ačiū Jovilės  
mamytei už dalyvavimą kūrybinio ugdymo projekte „Aš ir menas“!!  

Priešmokyklinių „Žiniukų“ ir „Gudručių“ grupių vaikai vasario 14 dieną (penktadienį) 
lankėsi Žvejų Rūmuose, kur žiūrėjo muzikinį spektaklį „Karalaitės Garbanėlės ir Antanėlio 
Burokėlio nuotykiai“. Vaikai turėjo unikalią progą pamatyti profesionalių aktorių vaidybą: šiame 

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas
http://www.ulac.lt/
https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso


spektaklyje vaidino Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vido Bareikio aktorių kursas. Istorija apie nuplikusią 
karalaitę išsyk sužavėjo vaikus. 

 
VASARIO 16-OSIOS RYTMETIS 

 Vasario 17 dieną (pirmadienį) „Varpelio“ mokykloje-darželyje vaikai šventė Lietuvos valstybės atkūrimo 
dieną. Minėdami šią datą, jie nuoširdžiai deklamavo eilėraščius, dainavo dainas apie Lietuvą. Žiūrėdami 
filmuotą medžiagą apie gimtos šalies kraštovaizdį, žavėjosi nuostabia Lietuvos gamta. Ypač vaikams 

patiko pajūris, gimtojo miesto vaizdai, Klaipėdos švyturys. Grožėdamiesi 
vaizdais, vaikai dainavo kartu su profesionaliais dainininkais dainas apie Klaipėdą, 
Lietuvą. Smagiai skambėjo ir lietuvių liaudies dainų popuri, kurią traukė visi: nuo 
mažiausio iki didžiausio. Vaikai šoko, trypė, linksminosi, o pabaigoje „keliavo“ po 
penkis Lietuvos etnografinius regionus, dainuodami smagią dainą „Lietuvos 

traukiniai“. Smagus buvo rytmetis! 
 

ILGALAIKIS PROJEKTAS „DOMIUOSI IR ATRANDU“ 
 Projekto „Domiuosi ir atrandu“ tikslas – skirti kuo daugiau veiklų patyriminiam ugdymui. Patyriminis ugdymas 
– tai mokymasis iš patirties. Tai procesas, kai iš tiesioginio patyrimo vaikas įgyja žinių, įgūdžių ir suformuoja savo 
vertybes. Tad šiais mokslo metais visose grupėse didelis dėmesys skiriamas patyriminiam vaikų ugdymui(si). 

Vasario 10 dieną (pirmadienį) priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikai išvyko į edukacinį 
užsiėmimą „Popieriaus gamybos dirbtuvės“  Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės 
bibliotekos Edukacinėje erdvėje. Vaikai kartu su studentėmis iš Vokietijos Patricija ir Lara 
susipažino su popieriaus atsiradimo istorija, jo senaisiais gamybos būdais. Šio užsiėmimo 
metu vaikai išbandė ekologiško popieriaus gamybą iš perdirbamų atliekų. Vaikai specialiais 
sėmimo rėmeliais sėmė skystą popieriaus masę ir iš jos kiekvienas pasigamino po popieriaus 

lakštą. Pagamintą lakštą vaikai formavo ir džiovino tarp senų laikraščių. Po kelių dienų vaikai galės 
parašyti laišką arba nupiešti piešinį savo tėveliams. 

Mažiausieji „Pabiručių“ grupės vaikai žaidė su natūraliu kinetiniu smėliu – statė smėlio pilis, 
kepė pyragus. Vyko patyriminis ugdymas –vaikai išsiaiškino, kad kinetinis smėlis nelimpa prie rankų, 
netrupa, netepa rankų, krentant tįsta, pastatyti statiniai ne subyra, o iš lėto ir lengvai keičia formą. 

Vasario 13 dieną (ketvirtadienį) įdomų eksperimentą „Kas užpūtė 
žvakutę?“ atliko „Linksmučių“ grupės vaikai: jie norėjo išsiaiškinti, ar žvakės degimui 
reikalingas deguonis. Bandymas pralinksmino vaikus: visi smagiai juokėsi, kai žvakės, 
uždengtos stikline vaza, užpūsti jiems niekaip nepavyko. O rezultatas vaikus nustebino, nes 
ramiai palikta žvakė vis tik užgeso, tad eksperimentas parodė, jog deguonis reikalingas, kad 
ugnis degtų. Taigi, posakis „būtinas, kaip oras“ „Linksmučiams“ buvo patvirtintas praktiškai. 

Vasario 20 dieną (ketvirtadienį) „Linksmučių“ grupės vaikai atliko įdomų eksperimentą „Kas 
skęsta?“. Vaikai norėjo išsiaiškinti, ar popierinis laivelis ir kateris iš plastiko skęsta 
vandenyje. Bandymas nustebino vaikus: nuskendo laivelis iš popieriaus, o kateris iš plastiko 
taip ir plaukiojo vandenyje, nors ir buvo sunkesnis už popierinį laivelį... Pradžioje laivelis iš 
popieriaus plaukiojo ant vandens, o visiškai sušlapęs – nuskendo. Rezultatas „Linksmučius“ 

„pribloškė“: jie nežinojo, jog sušlapęs popierius vandenyje 
nuskęsta. Vaikams tai buvo atradimas. Šis bandymas leido vaikams sužinoti, kad daiktai 
skęsta dėl jų skirtingų medžiagų – plastiko ir popieriaus savybių. Vasario 27 dieną 
(ketvirtadienį) „Linksmučiai“ pakartojo eksperimentą „Kas skęsta?“. Šį kartą vaikai norėjo 
išsiaiškinti, ar skęsta boružėlės ir skrituliukai iš plastiko bei stikliniai kamuoliukai. 
Bandymas ir vėl nustebino vaikus bei leido patiems įsitikinti, kad daiktai skęsta dėl jų 

skirtingų medžiagų – plastiko ir stiklo savybių.  



Tai tik maža dalis patyriminio ugdymo veiklų, kurios suteikia vaikams smagių atradimų. Kitas patyriminio 
ugdymo veiklų metodas – išvykos! 

 
IŠVYKA Į PRANO DOMŠAIČIO GALERIJĄ  

Vasario 11 dieną (antradienį) pirmą kartą „Šnekučių“ grupės vaikai išsiruošė į kelionę miesto autobusu 
dalyvauti Prano Domšaičio galerijos edukacijoje „Pasakos muziejuje. Kaip žuvytė 
vandenyną perplaukė“. Vaikai įdėmiai klausėsi pasakos apie žuvytę žiūrėdami 
paveikslus, atpažindami žinomas vietas. Kiekvienas pasidarė po žuvytę ir 
sugalvojo jai vardą. Į darželį mažieji grįžo pavargę, bet pilni įspūdžių ir laimingi.   
 

 

IŠVYKA Į MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJŲ 
Vasario 18 dieną (antradienį) penkiamečių „Kodėlčiukų“ grupės vaikai vyko į Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejų. Gidė vaikams papasakojo, kaip senais laikais Karalius buvo uždraudęs švęsti Užgavėnes, 
nes tai ne krikščioniška šventė ir tuo laikotarpiu buvo vadinama „šiupinio“ švente . Taip pat sužinojo, 
kokie buvo tradiciniai Užgavėnių patiekalai, kad Užgavėnių dieną reikia valgyti 12 kartų!!! Išklausę 
istorijų, kibo į darbus, gaminosi kaukes. O kaukių įvairovė, kas kasų prisilipdė, kas ūsus ir kailinę 
barzdą. Po visų darbų keliavo pasivaikščioti po senamiestį. Apžiūrėjo teatro aikštėje stovinčią 
skulptūrą „Taravos Anikė“, kaminkrėtį ant stogo, „Meridianą“. Diena buvo pilna įspūdžių! 
 

IŠVYKA Į SENĄJĄ PERKĖLĄ  
Vasario mėnesį „Linksmučių“ grupės vaikai plačiai analizavo temą „Transportas“. Mokydamiesi apie laivus, 

vaikai sužinojo, kad pirmasis povandeninis laivas buvo medinė valtis, apvyniota vandeniui 
nepralaidžia oda, ir vamzdis orui patekti. Dabartinis povandeninis laivas yra ovalo formos 
ir plaukia po vandeniu tik variklio pagalba, be burių. Jie aptarė, kad valtys yra medinės 
arba pripučiamos guminės, plaukia irklų arba variklio pagalba, bet be burių. Diskutavo 
kokių būna laivų, aiškinosi, kokiu būdu jie plaukia. Iškilus klausimams ar laivui reikia 
variklio, burių, o gal irklų, vaikai nusprendė tai patikrinti ir... vasario 18 dieną (antradienį) 

„Linksmučiai“ išvyko į Senąją perkėlą. Iki perkėlos vaikams buvo smagu nuvažiuoti autobusu, nes daugeliui tai buvo 
pirmoji kelionė mieto autobusu! Eidami Danės krantine, vaikai stebėjo laivus ir vardino laivų pavadinimus. Skyrė 
laivus nuo katerių. Tiesa, valčių nepamatė, stebėjosi, kad laivai neturi burių, bet patys greit mokytojai paaiškino, jog 
burės yra paslėptos, kad jų nenudraskytų vėjas. Smagi buvo išvyka! 
 

IŠVYKA Į KLAIPĖDOS SENAMIESTĮ  
Yra posakis: geriau vieną kartą pamatyti, negu daug kartų išgirsti, tad vasario 20 dieną (ketvirtadienį) 

„Šnekučių“ grupės vaikai išsiruošė į Klaipėdos senamiestį. Vaikai aplankė skulptūrą „Slibinas“, išgirdo legendą apie 
Klaipėdos miesto įkūrimą. Pabuvojo Teatro aikštėje, surado Stebuklingąjį Peliuką ir 
pašnibždėjo jam savo norą, pagrojo fortepijonu bei sutiko Katiną džentelmeno 
veidu. Prie Jono kalnelio „Šnekučiai“ apžiūrėjo vizualinį istorinį pasakojimą, kaip 
gyveno žmonės viduramžių Klaipėdoje bei patys surengė koncertą ant šalia 
esančios scenos. Tada nukeliavo iki miesto simbolio - Meridiano, o šalia jo, aukštai 
ant stogo, pamatė sėdintį kaminkrėtį. Į darželį Vaikai grįžo pilni įspūdžių ir noro 

aplankyti ir kitas Klaipėdos vietas. 
 

IŠVYKA Į VASAROS ESTRADĄ 
Darželio mažiausieji – „Smalsučių“ grupės vaikai taip pat iškeliavo už darželio ribų. Vasario 20 dieną 

(ketvirtadienį) jie išsiruošė pasižvalgyti po apylinkes: nukeliavo į Vasaros estradą. Eidami 
link jos, pavaikščiojo po mišką, rado kankorėžių ir iš jų ant žaliuojančių samanų bandė dėlioti 
įvairiausias formas. Visi džiaugėsi, kai pavyko sudėlioti širdelę. Miške pasiklausė paukščių 
čiulbėjimo, rado bei išmatavo rąsto ilgį, o atradę didelę padangą, joje sutilpo visi! Šypsenų 
buvo daug! O į darželį visi grįžo raudonais žandukais!   



IŠVYKA Į KLAIPĖDOS PILIES MUZIEJŲ 
Vasario 21 dieną penkiamečių „Kodėlčiukų“ grupės vaikai keliavo į Klaipėdos pilies muziejų, kuriame ieškojo 

paslėpto lobio. Atvykus į tamsius Klaipėdos pilies požemius, vaikai pirma susipažino su labai įdomia profesija – 
archeologija. Gidė vaikams parodė archeologo įrankius, nupasakojo kaip vyksta visas 
archeologo darbas. Vaikai apžiūrėjo senovinius Klaipėdos piliavietės radinius bei dalyvavo 
komandiniuose žaidimuose. Ir galiausiai rado paslėptą lobį!!! Visi džiaugėsi stebuklingais 
akmenukais, ant kurių buvo išpiešti senovės Baltų raštai. Kiekvienas savo akmenukui 
pašnabždėjo didžiausią norą ir tiki, kad stebuklingas akmenukas jį išpildys  

 
PROJEKTAS „TĖVAI — VAIKAMS“ 

Vasario 11 dieną (antradienį) priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai dalyvavo 
Zumbos treniruotėje, kurią pravėdė Evos Veiverytės tėvelis Dovydas Veiverys. Zumba – tai 
šokis, treniruotė ir žaidimas vienu metu. Vaikai mokėsi šokti judrų šokį, atliko įvairius ritmikos 
pratimus. Kartu su „Gudručiais“ zumbos judesių mokėsi ir mažieji „Pabiručiai“. Visi vaikai ir jų 
mokytojos dėkoja Evos tėveliui už geras emocijas, kurias vaikai patyrė per šokį. AČIŪ!!!  

Priešmokyklinukų „Žiniukų“ grupės vaikams vasario 14 dieną (penktadienį) Saulės 
Medutės mama Emilija organizavo ekskursiją po savo darbovietę – Žvejų Rūmus. Vaikai 
pamatė, kur aktoriai ruošiasi spektakliams, apžiūrėjo grimo kambarius, pavaikščiojo po 
Mažosios teatro salės užkulisius, repeticijų salę. Meno erdvėje vaikus sužavėjo daugybė 
įdomių daiktų, kurie buvo parvežti iš tolimų kraštų. Ekskursijos pabaigoje Saulės mamytė 
pasveikino visus su artėjančia Vasario 16-osios švente ir 
padovanojo kiekvienam po Lietuvos trispalvę. O vasario 17 

dieną (pirmadienį) grupėje lankėsi Lauryno Ališausko mama Vitalija. Ji skaitė 
vaikams Dalios Dilytės „Pasaką apie Gediminą“. Išklausę pasakos, vaikai diskutavo, 
kodėl  mūsų šalies herbas – raitelis ant balto žirgo, kodėl jis ir šiais laikais atspindi 
mums svarbias vertybes – laisvės troškimą, narsą, ištikimybę, meilę tėvynei. Mama 
Vitalija pasiūlė vaikams išsilankstyti visiems po popierinę lėlytę. Spalvingos gavosi lėlytės – pagal Lietuvos vėliavos 

spalvas. Vaikai ir mokytojos dėkoja mamytei Vitalijai už puikią iniciatyvą. Vasario 21 
dieną (penktadienį) „Žiniukuose“ kulinarinę pamokėlę „Popsiukai“ vedė Gilijos 
Gudžiūnaitės mamytė Jurga. Kartu su ja vaikai dengė gardumynus šokoladiniu 
glajumi, puošė juos spalvotais pabarstukais ir iš spalvotos saldžios masės 
išspaustomis gėlytėmis, žvaigždutėmis  bei kitokiais konditerinės masės 

papuošimais. AČIŪ mamytei Jurgai už įsijungimą į projektą „Tėvai – vaikams“! 
 Vasario 20 dieną (penktadienį) penkiamečių „Strakaliukų“ grupės vaikams apie grožio 
specialistės profesiją atėjo papasakoti Patricijos Šonaitės mama Greta. Ji vaikus supažindino su 
savo darbo priemonėmis, pasakojo vaikams apie rankų ir kojų higieną. Mergaitės turėjo galimybę 
pasinaudoti grožio specialistės paslaugomis . Dėkojame Patricijos mamai Gretai už dalyvavimą 
bendradarbiavimo su šeima projekte „Tėvai-vaikams“. 

 
VASARIO MOKSLAI 

Vasario mėnuo „Linksmučių“ grupėje buvo intensyvus bei darbingas. Studijuodami temą „Transporto 
priemonės“ vaikai domėjosi transporto priemonių rūšimis, ką galima jomis pervežti. Vaikai 

aptarė įvairias transporto priemones: lėktuvus, laivus, vilkikus su 
priekaba, sunkvežimius, autovežius, šiukšliavežius, betono 
maišytuvus, traukinius, autobusus, gaisrines mašinas, autobusus, 
troleibusus, mikroautobusus, dviračius, motociklus ir net arklius! Jie 
sužinojo, kad lėktuvai yra sunkesni už orą orlaiviai, turintys variklį ir 
keliami sparnų, yra dažomi baltai, nes tai – apsauga nuo saulės. Šviesi spalva skrendant 



lėktuvui atspindi saulės šviesą, taip padėdama išlaikyti jo viduje vėsą. Sraigtasparniai naudojami žmonių paieškai ir 
gelbėjimui. Kalbėjo, kuo keliauja žmonės ir mokėsi teisingai pavadinti veiksmus važiuojant, skrendant, plaukiant.  

„Šnekučių“ grupės vaikai vasario mėnesį pradėjo analizuoti temą „Visi turi savo namus“. Vaikai mokėsi, kad 
savo namus turi tiek gyvūnai, tiek paukščiai, tiek žmonės ir aiškinosi, kaip teisingai pavadinti visų būstus. Norėdami 

sužinoti, kaip gyvena žuvytės, dalyvavo Prano Domšaičio galerijos edukacijoje „Pasakos muziejuje. 
Kaip žuvytė vandenyną perplaukė“, apie kurią jau anksčiau papasakojome. Mokomoji tema 
išsiplėtojo iki žmonių gyvenamosios vietos įvairovę. Tad, kalbėdami apie žmonių būstus, „Šnekučiai“ 
pasakojo apie savo namus, mokėsi įvardinti gatves, pasakyti namų adresą. Vaikai puikiai žino savo 
gimtojo miesto, šalies, kurioje gyvena pavadinimus, geba įvardinti jos simbolius. Mokydamiesi 
eilėraštį apie gimtinę, nagrinėjo Lietuvos žemėlapį, ieškojo aplankytų miestų. O tuose miestuose, 
kuriuose dar nebuvo, „Šnekučiai“ linksmai „keliavo autobusu“, aplankydami Vilnių, Druskininkus, 
Nidą, Palangą iki sugrįžo į Klaipėdą . 

Mažieji „Smalsučių“ grupės vaikai vasario mėnesį susipažino su Lietuvos žemėlapiu ir Lietuvos vėliavos 
spalvomis, jas bandė nupiešti, atkartoti lape. Taip pat sužinojo, kur žemėlapyje yra miestas Klaipėda, išmoko surasti, 
kaip žemėlapyje vaizduojama Baltijos jūra ir Kuršių marios.  

Trimečių „Pabiručių“ grupėje lankėsi Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Tatjana Ivanova, kuri 
pasakojo vaikams apie higienos įgūdžių svarbą, mokė, kada ir kaip taisyklingai reikia plautis 
rankas, kaip svarbu gerti vandenį. 

Ir, žinoma, koks vasario mėnuo be Draugo dienos?! Ši ypatinga diena vasario 14 
dieną (penktadienį) buvo minima visose grupės! Tądien draugai vienas kitam dalino 
apkabinimus, dovanojo įvairiausių dydžių širdeles ir dėkojo už draugystę 
 

SKAITYMO PROJEKTAS „PASAULIO PASAKOS“ 
Vasario 21 dieną (penktadienį) „Linksmučių“ grupėje svečiavosi Klaipėdos Verdenės progimnazijos 5c 

klasės mokinys Vytautas Keršys. Jis skaitė įvairių šalių pasakas, kurių vaikai klausėsi labai 
susidomėję, įdėmiai žiūrėjo puikias iliustracijas.  
O vasario 24 dieną (pirmadienį) „Varpelio“ mokykloje-darželyje apsilankė Vydūno gimnazijos 5D 
klasė mokiniai. Visose darželio grupėse jie skaitė pasakas. Štai mažųjų 
„Pabiručių“ grupėje Augustas ir Mažvydas skaitė pasaką „Trys 
paršiukai“. Mokiniai ne tik skaitė: jie atnaujino praplyšusias grupės 
knygutes, žaidimų dėžutes ir vaišino „Pabiručius“ sausainiais. Didieji 

draugai padėjo mažiesiems apsirengi ir juos išlydėjo į lauką. Penktokai dvynukai – Vaiva 
ir Martynas – atsineštą knygą skaitė „Smalsučių“ grupės vaikams. Vaikai klausėsi apie tai, 
kaip puodai naktimis paslapčia kunkuliuoja virtuvėje, o stalo įrankiai atgyja. Taip pat paskaitė iš grupėje esančios 
knygos apie paslaptingą veidrodį. „Šnekučių“ grupėje Šarlotė perskaitė apsakymą „Ruduo“, o Marius – pasaką 

„Sliekas Kieša“. Priešmokyklinėje „Gudručių“ grupėje Vaiva skaitė „Tinginėlių pasakas“, o 
„Žiniukų“ grupėje Aistė – pasaką „Senelio sala. Aistė padėjo „Žiniukams“ pasigaminti 
Užgavėnių kaukes. „Linksmučių“ grupėje Aistė ir Mėja ne tik 
skaitė pasaką apie gėlytę, bet ir žaidė su „Linksmučiais“ žaidimą 
„Diena-naktis“. O dar ir siurprizą padarė: pavaišino vaikus 
saldainiais. Visi Vydūno gimnazijos mokiniai padėjo mokytojoms 
iškarpyti pavasario dekoracijas langams. Išeidami iš darželio 

Vydūno gimnazijos mokiniai sakė, jog jiems buvo labai smagu skaityti vaikams.  
  

 Tad kviečiame visus tėvelius aktyviai įsijungti į vaikams labai patinkantį projektą „Pasaulio pasakos“. Ateikite 
ir skaitykite vaikams! 

 
 
 



UŽGAVĖNĖS 
Vasario 25 dieną (antradienį) „Varpelio“ mokykloje-darželyje kvepėjo blynais ir įvairiais tėvelių iškeptais 

skanėstais. „Užgavėnės! Užgavėnės!“ – džiaugėsi visi. Grupėse šurmuliavo įvairiausi persirengėliai: velniukai, 
čigonėlės, ubagėliai, ožiukai, gydytojai, lašininiai, kanapiniai, net ir giltinė, pačiupusi 
dalgį, iš anapilio atkeliavo...Išėję į Mokyklos kiemą, visi persirengėliai kartu šoko, 
dainavo, žaidė įvairius liaudies žaidimus, stebėjo Kanapinio ir Lašininio dvikovą, varė šią 
keistą žiemą iš savo kiemo, sudegino Morę ir laimingi grįžo į grupes. O grupėse vaišinosi 
skanumynais, blynais ir karšta arbatėle. Vėliau lankė kaimynus, „ubagaudami“ užėjo pas 
mokyklos darbuotojus, sutiktus patys vaišino blynais ir kitokiais skanėstais. Vaikai 
džiaugėsi, jog blynus reikėjo valgyti 12 kartų, kad pilvas būtų už kaktą kietesnis  . 

 
 

  

  
 
 
    
 
 

DALYVAVIMAS RESPUBLIKINĖSE PARODOSE 
Priešmokyklinių „Gudručių“ ir „Žiniukų“ grupių kūrybiniai vaikų darbai dalyvavo VI Nacionaliniame vaikų 

piešinių konkurse „Lietuvos paukščiai“ bei respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje „Po boružės sparneliu“, 
skirtoje Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“ veiklos 60-mečiui paminėti. 

 

DĖKOJAME 
Dėkojame visiems, vasario mėnesį padėjusiems organizuoti renginius, išvykas, gimtadienius, patyriminę 

veiklą ir aktyviai įsijungusius į Mokykloje įgyvendinamus edukacinius projektus!!! AČIŪ!!! AČIŪ!!! AČIŪ!!! 
 
 

AKYVAUS IR ENERGINGO KOVO MĖNESIO!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 


