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DIREKTORĖS INFORMACIJA 
Prabėgo rugsėjis ir Jūsų dėmesiui pristatome tradicinį „Varpelio“ mokyklos-darželio Informacinį laišką. Tai 

– lyg ir ataskaita, ką mes, vaikai ir pedagogai, nuveikėme per mėnesį. Visko neįmanoma suguldyti į popieriaus 
lapą, tačiau... pabandysime ☺.  

Visi žinome, kad susitarimai, taisyklės ne tik drausmina vaikus, bet skatina būti atsakingais už savo elgesį 
ir mokymąsi. Mūsų mokykloje tie patys susitarimai ir taisyklės galioja visose amžiaus grupėse: DRAUGAUJAME 
(su visais vaikais), KLAUSOME (kai kiti kalba), KELIAME RANKĄ (kai nori, kad mus išgirstų), KALBAME 
RAMIAI, SUSITVARKOME (kai baigiame veiklą). Iškilus problemoms dėl vaikų elgesio, spręskime jas kartu, 
nes kai tėvai bendradarbiauja su mokytojais, vaikams sekasi geriau. 

Norime priminti, kad mokykloje veikiančiame Eduka dienyne galite matyti ir susipažinti ko mokosi Jūsų 
vaikas (savaitės tema ir planas), vaiko veiklos vertinimą ir individualią pažangą. Stebėdami vaiko veiklą, 
pažangą bei bendradarbiaudami su grupės mokytojais, galėsite laiku padėti vaikui motyvuotai ugdytis ir įveikti 
kliūtis. Visą spalio mėnesį mokytojai vertins vaikų individualią pažangą ir jau lapkritį galėsite ją aptarti individualių 
pokalbių metu. Prisijungimai prie Eduka dienyno galioja tie patys, o naujai atvykusių vaikų tėvams – bus išdalinti 
artimiausiu metu. 

 

PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVŲ DĖMESIUI 
Pirmadienį, spalio 12 dieną priešmokyklinių grupių vaikams, kurie gauna nemokamus pietus, grupėse 

bus išdalinti maisto produktai už rugsėjo mėnesį. Tai – maisto produktai, kurie priklauso vaikui dėl susidariusio 
pietų kainos skirtumo (mokyklos pietų kaina – 1,03 Eur, o valstybės skiriama suma – 1,83 Eur). Produktų 
maišelius rasite ant vaiko spintelės.  
  
 

PIRMOSIOS TRIMEČIŲ NAUJIENOS 
„ŠNEKUČIŲ“ GRUPĖ 

Pirmomis dienomis mažieji „Šnekučiai“ susipažino su mokytojomis Jolanta ir Irena, naujais draugais, 
grupės aplinka, naujais žaislais. Buvo keletą rytinių pasigraudenimų, tačiau 
dauguma vaikų adaptaciją įveikė puikiai! Vaikai aktyvūs, žingeidūs, smalsūs, 
draugiški ir labai labai mėgstantys didelius ir mielus apsikabinimus.  
Kad būtų smagu ir gera kartu draugauti bei gyventi, mažieji mokėsi prisistatyti, 
susėsti į Ryto ratą, pasisveikinti eilėraštuku, laikytis grupės taisyklių, atlikti 
darbelius, savarankiškai apsirengti, pavalgyti, nusiplauti rankeles, dalintis 
žaislais.  
„Šnekučiai“ įvairiais metodais mokėsi lyginti dydžius. Ar didelis kamuolys tilps į 

mažą dėžutę? Ar bokštas iš kaladėlių didelis? O kai pridėsi dar 3 kaladėles? O jei 

sugretinsi jį su draugu? Taip „Šnekučiai“ mažais žingsneliais didelius darbus 
nuveikė. 

Nagrinėdami savaitės temą „Būk saugus gatvėje“, vaikai mokėsi, kaip reikia 
saugiai pereiti gatvę, žinoti šviesoforo spalvas, keletą kelio ženklų. Tai įtvirtino iš 
popieriaus kirpdami pėsčiųjų perėjos linijas, jas klijuodami, spalvindami akvarele 
šviesoforą, o pieštukais – vairus. Ir pirmą kartą išsiruošė už darželio teritorijos! Jie 
„vedėsi“ kirmėliuką, kad šis mokėtų saugiai pereiti gatvę per pėsčiųjų perėją bei 
sankryžą su šviesoforu. Vaikai pakartojo šviesoforo reikšmes ir kelio ženklus. Pirma 
išvyka pavyko puikiai!  

Mokytojos Jolanta ir Irena labai dėkoja „Šnekučių“ grupės Saulės Žebelytės, Emili Iacob, Evos 
Žemgulytės ir Doratėjos Karinauskaitės tėveliams, kurie grupės vaikučius vaišino vaisiais ir uogomis! 
 
 
 



„LINKSMUČIŲ“ GRUPĖ 
„Linksmučių“ grupės vaikai puikiai adaptavosi darželyje ir aktyviai įsijungė į mokytojų Jolitos ir Ritos 

siūlomas veiklas: teptuku ir akvareliniais dažais ant balto popieriaus lapo piešė saulutę, 
debesėlius, linksmai tapšnojo piršteliais lietutį. Vaikai mokėsi klijais priklijuoti iš 
spalvoto popieriaus lapo iškirptus didesnį ir mažesnį apskritimus ant tuščio popieriaus 

lapo, spalvotais pieštukais geometrines figūras spalvinti taip, 
kad pieštukas „neiškeliautų“ už trikampio ir kvadrato kontūro 
kraštų. O dar reikėjo pripiešti žaisliukams trūkstamas kūno 
dalis. Trimečiui tai didelis ir susikaupimo reikalaujantis 
darbas: jis turi mokėti orientuotis didelėje lapo erdvėje bei tiksliai koncentruoti akies ir 
rankos judesius. Per Saugaus eismo savaitę „Būk saugus 
gatvėje“ susipažino šviesoforu ir jo spalvomis, mokėsi pažinti 
kelio ženklus. Vaikai ne tik piešė, bet ir atliko pirmąjį savo 
eksperimentą „Kas skęsta“? Į vandens pripiltą dubenėlį įdėjo 

žaislinius kamuoliukus ir meškiukus. Taip sužinojo, kad kamuoliukai yra sunkesni, 
todėl jie nuskendo. Smagios veiklos vyko ir muzikos salėje: „Linksmučiai“ mokėsi 
naujų dainelių ir atliko įvairius nuotaikingus ritmikos pratimus pagal muziką.  

 
 

KETURMEČIŲ NAUJIENOS 
„SMALSUČIŲ“ GRUPĖ 

Po vasaros atostogų sugrįžę „Smalsučių“ grupės vaikai kibo į „darbus“. Svarbiausias darbas – 
prisiminti visas grupės taisykles ir jų laikytis. Beveik visą rugsėjo mėnesį mokytojos Laura ir 
Regina tikrino vaikų žinias, ruošėsi vaikų vertinimui. Vaikai plėtė pažintinę 
kompetenciją ne tik keliaudami į mišką prie Vasaros estrados, bet ir kalbėjo 
apie tris vaisius – obuolį, kriaušę ir slyvą. Mokėsi apibūdinti vaisių formą, 
išvaizdą, lygino, skaičiavo, rūšiavo ir ragavo. „Smalsučiai“ lavino smulkiąją ir 
stambiąją motoriką dėliodami pirmąsias vardo raides iš įvairios gamtinės 
medžiagos. Kalbėdami apie grupės taisykles, mokėsi pažinti ir įvardinti savo ir 
kitų jausmus. Smagu keisti ugdymo aplinkas! Vaikai mokėsi ne tik grupėje, bet 
ir mokyklos Lauko klasėje.  

Mokytojos Regina ir Laura nuoširdžiai dėkoja „Smalsučių“ grupės tėveliams už 
atneštus vaisius ir bendradarbiavimą grupėje. 
 
„PABIRUČIŲ“ GRUPĖ 

„Pabiručių“ grupės vaikai kartu su mokytojomis Gražina ir Jolanta saugaus eismo savaitę paminėjo 
vaikščiodami po Miško mikrorajoną. Vaikai stebėjo ir skaičiavo 
kelių aukštų yra namai, sužinojo kokios yra parduotuvės, 
kirpyklos. Apžiūrėjo Šv. Kazimiero bažnyčią, Dviračių treką, 
mokėsi eiti per perėją, prisiminė pagrindinius kelio ženklus, 
mokėsi sąvokų „reguliuojamos“ ir „nereguliuojamos“ sankryžos. 
   „Pabiručių“ grupės vaikučiai, mokydamiesi apie darželio 
aplinką, kalbėjo, kokie darbuotojai dirba darželyje. Ryto rato metu paaiškėjus, kad mažiausiai 
vaikai žino apie visuomenės sveikatos specialisto darbą, su grupės 
mokytoja visi apsilankė specialistės Tatjanos kabinete. Tatjana 

pasakojo vaikams apie savo darbą darželyje, priminė, kad ji matuoja vaikams 
temperatūrą, moko vaikus akių mankštelės, atlieka kvėpavimo pratimus, veda 
edukacines valandėles apie dantukų priežiūrą, teisingą rankyčių plovimą, sveiką 
gyvenimo būdą ir mitybą bei būdus, kaip išvengti užkrečiamų ligų. Dabar „Pabiručiai“ 
žino, ką darželyje dirba visuomenės sveikatos specialistas.  



„Pabiručių“ grupės vaikai mokosi ir Lauko klasėje. Matematinių vaizdinių formavimui svarbu grupuoti, 
lyginti daiktus pagal kiekius, dydžius, formas, suprasti ir 
patiems vartoti sąvokas „po lygiai“, „po vieną“, „tiek pat“, „nei 
vieno“, „daugiau“, „mažiau“. Tad dėliodami akmenukus, 
kaštonus, kankorėžius į krūveles, „Pabiručiai“ juos skaičiavo, 
svėrė ir lygino pagal įvairiausius požymius. Smagu, kai 
mokaisi žaisdamas! 

 
 

PENKIAMEČIŲ NAUJIENOS 
Nepaprastai įdomus penkiamečių rugsėjis! Vaikai užaugo ir naujus mokslo metus pradėjo naujose 

grupėse su naujomis mokytojomis. 
 
„STRAKALIUKŲ“ GRUPĖ 

Rugsėjo mėnesį „Strakaliukų“ grupės vaikai su mokytojomis Akvile, Ugne ir Gaudenta tyrinėjo penkis 
pagrindinius pojūčius: regą, uoslę, klausą, skonį ir lytėjimą. Kas atsitiktų, jei netektume kurio 
nors pojūčio ir kodėl jie tokie svarbūs mūsų sveikatai? Vaikai atliko daug įvairių, įdomių bandymų 
ir eksperimentų. Savaitės pabaigoje žiūrėjo didaktinį filmuką apie penkis pagrindinius pojūčius, 
kuris padėjo įtvirtinti jau turimas vaikų žinias.  

Per Saugaus eismo savaitę „Strakaliukų“ grupės vaikai grupelėmis kūrė, statė iš Lego 
kaladėlių miestus su pėsčiųjų perėjomis, mašinomis, šviesoforais. Kad įtvirtintų 
saugaus eismo įgūdžius, keliavo į Vasaros estradą. Išvykos metu mokėsi, kaip reikia pereiti 
gatvę per reguliuojamą pėsčiųjų perėją, o Vasaros estradoje žaidė didaktinį žaidimą 
„Šviesoforas“, ant asfalto kreidelėmis kūrė ir piešė kelio ženklus, kartu įtvirtinant 
geometrinių figūrų pavadinimus. O spalio 1 dieną „Strakaliukų“ grupės vaikai 
susitiko su policijos pareigūnais, kurie vaikams papasakojo, pamokė, kaip 
saugiai pereiti gatvę, taisyklingai užsidėti atšvaitą. Pareigūnai papasakojo apie 

savo darbą ir supažindino vaikus su policijos bičiuliu Amsiumi. Labiausiai vaikai 

džiaugėsi galėdami paspausti Amsiui ranką.  Pareigūnai vaikus apdovanojo dovanėlėmis!

 Vaikams visa savaitė suteikė daug džiugių emocijų. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„KODĖLČIUKŲ“ GRUPĖ 

Visas rugsėjis lepino gražiais ir šiltais orais, tad „Kodėlčiukų“ grupės vaikai su mokytojomis Osvalda ir 
Vaida, tuo pasinaudodami, stengėsi kuo dažniau lankytis parke ir miške, kur 
ne tik vaikščiojo, bet ir sportavo, tyrinėjo, skaičiavo ir matavo. Fizinio ugdymo 
veiklos dažnai vyko „Kar Kar“ parke ant treniruoklių ir laipynių. Visi treniruokliai 
buvo išbandyti ir „įvertinti“ vaikų. Ant miške surasto rąsto jie bandė išlaikyti kūno 
balansą ir pereiti tiltą per nematomą upę. Smagios fizinio ugdymo veiklos vyko 
ir mokyklos kieme. „Kodėlčiukams“ labai patiko rungtis estafetėse. 



Miške vaikai tvirtino pažinimo kompetenciją: prisiminė medžių, grybų pavadinimus, stebėjo skruzdėlyčių 
darbininkių suneštus skruzdėlynus. Vaikai rinko gamtines medžiagas savo darbeliams bei pasiruošė dalyvauti 
mokyklos projekte „Rudens gėrybių piešiniai“. 

Atradimų pamokėlės vyko darželio Lauko klasėje, kur vaikai stebėjo, kaip galima balioną pripūsti kitaip. 
„Kodėlčiukai“ žino, kad tam tereikia valgomosios sodos ir acto  .  

 
 
 
 

      
 
 

 
PRIEŠMOKYKLINUKŲ NAUJIENOS 

Rugsėjo 11 dieną priešmokyklinių „Gudručių“ ir „Žiniukų“ grupių vaikai vyko į miesto Poilsio parke 
įsikūrusį Kar Kar nuotykių parką, kur buvo atidaryta nauja vaikų sporto aikštelė. Po Klaipėdos miesto mero 
kalbos vaikai skubėjo išbandyti naujas sūpynes ir įrenginius. Ši sporto aikštelė yra išklota jūrinėmis spalvomis 
nuspalvinta ilgaamže minkšta danga, čia įrengti daugiafunkciniai veiklos bokštai, kompleksinis įrenginys su 
tuneliniu nusileidimu, sūpynės. Erdvė užpildyta įvairiais motoriką bei vestibiuliarinį aparatą lavinančiais 
balansiniais elementais. Vaikams buvo labai smagu! 

 
 
 
 
   

 
 
   
 
 
„GUDRUČIŲ“ GRUPĖ 

Rugsėjo 23 dieną „Gudručių“ grupės vaikai su mokytojomis Tatjana ir Gaudenta vyko į mišką. 
Keliaudami jie prisiminė saugaus eismo taisykles, stabtelėjo prie 
sankryžos, stebėjo mašinų eismą bei besikeičiančius šviesoforo signalus. 
Vaikai įtvirtino šviesoforo spalvų reikšmes, pėsčiųjų perėjos ženklą ir 
sėkmingai perėjo judrią gatvę.   

       Miške vaikai bėgiojo miško takeliais, dalyvavo estafetėse, rinko 
grybus, gamtinę medžiagą. Apkabinę medžius, sėmėsi geros augalų 
energijos, klausėsi medžių kalbos bei lapų šnarėjimo. Surinktus grybus 
vaikai padovanojo sutiktai močiutei. Ji labai džiaugėsi vaikų nuoširdumu 

bei dosnumu.   
 
 

„ŽINIUKŲ“ GRUPĖ  
Rugsėjo 15 dieną priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikai su mokytojomis Rasa ir 

Laimute išsiruošė apžiūrėti rudenėjančio miško. Vaikščiodami miško takais 
stebėjo, skaičiavo, lygino kiek pažįsta medžių, apibūdino, kokie pokyčiai 
vyksta miške atėjus rudeniui, ieškojo grybų bei įvairių augalų, kurių nėra 
darželio teritorijoje. Vaikai grįžo į darželį pavargę, bet gerai nusiteikę.   



O rugsėjo 21 dieną „Žiniukų“ grupės vaikai vyko į pirmąją tolimą kelionę –  apsilankė Ventės rago 
ornitologinėje stotyje. Vyriausias stoties ornitologas Vytautas Jusys jau laukė 
vaikų pagavęs nemažą būrį paukštelių: papasakojo vaikams apie paukščių 
žiedavimą, parodė vaikams kaip žieduojami paukščiai, kokio dydžio būna žiedai 

ir paaiškino, kodėl reikia žieduoti 
paukščius. „Žiniukai“ matė, kaip mažas, 
lengvas žiedelis yra uždedamas 
paukšteliams ant kojos. Vaikai įdėmiai klausėsi apie paukščių migraciją, 
sužinojo, kad paukščiai žieduojami tam, kad būtų galima nustatyti jų 
skrydžių kelius.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SMAGAUS, SPALVOTO IR ENTUZIAZMO KUPINO VISIEMS SPALIO! 


