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DIREKTORĖS INFORMACIJA 
 Epidemiologinė situacija Klaipėdoje vis labiau „kaista“. Turime atvejų ir mūsų įstaigoje, kai šeimoje vienas 
iš narių jaučia COVID-19 simptomus, tačiau veda vaiką į darželį. Prašome visų tėvų atsakingai laikytis nustatytų 
saugumo reikalavimų. Nuo Jūsų atsakingo elgesio priklauso ir mūsų Mokyklos darbuotojų sveikata. Jei susirgs 
įstaigos darbuotojai, nebepajėgsime organizuoti ugdymo proceso. 
 Tėvai nedelsiant  privalo informuoti grupės mokytoją ar mokyklos administraciją: 
 1. kai vaikas turėjo kontaktą su patvirtintu COVID-19 atveju; 
 2. kai vaiko šeimoje, kuriam nors nariui patvirtinamas COVID-19; 
 3. kai vaikui patvirtinamas COVID-19. 

Būkime kartu. Būkime sveiki. 
 

PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVŲ DĖMESIUI 
Informuojame, kad atsižvelgiant į Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo ir Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimus, „Varpelio“ mokykloje-darželyje nėra 
įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas, todėl priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai mokosi kontaktiniu 
būdu. Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas.  

 
RUDUO – GĖRYBIŲ METAS 

Spalis – vis dar turtingas rudens gėrybėmis. Tad „Šnekučių“ grupės vaikai mokėsi pažinti obuolį, 
kriaušę, morką, pomidorą ir net Lietuvos miškuose augančius grybus. Vaikai lipdė, 
spalvino, ragavo, iš daržovių gamino antspaudus ir kūrė įvairius darbelius. Kalbėdami 
apie daržą, grupėje ant juodo maišo „sodino“ žaislines daržoves. Paskui grupės daržo 
lysvėje vaikučiai savarankiškai rovė tikras morkas ir lygino jas pagal dydį. O kokios ilgos 

morkų „kasos“! Tėveliams padedant, o ir patys vaikai pririnko 
įvairiausios gamtinės medžiagos. Dalį jos „užkonservavo“ tikruose 
stiklainiuose – bus tikros „atsargos“ žiemai. Atradimų džiaugsmui nebuvo ribų!   
Kalbėdami apie grybus, „Šnekučiai“ išsiaiškino, kad gražuolė musmirė – nevalgomas grybas. 
Linksma užduotimi tapo „grybavimas“ grupėje. Nepatikėsite, kiek daug pasislėpusių baravykų 
įvairiausiose grupės vietose rado vaikai.  
„Šnekučių“ grupės vaikai ir mokytojos Jolanta ir Irena dėkoja Jolantai Žebelienei, Monikai 
Bubelienei, Viltei Čiapienei, Irmantei Kniuraitei, Donatui Simučiui ir Ievai Jacob už vaisius, 

uogas ir riešutus, kuriais tėveliai „lepino“ grupės vaikučius. 
O „Linksmučių“ grupės vaikai smagiai žaisdami mokėsi skaičiuoti, rūšiuoti ir 

lyginti vaisius ir daržoves. Naudodamiesi mokytojų pagaminta metodine priemone, 
skirta skaičiavimui, trimečiai mokėsi atpažinti skaičius nuo vieno iki trijų.  

„Pabiručių“ grupės vaikai dalyvavo gamtos 
pažinimo projektinėje veikloje „Ruduo – gėrybių metas“. Jie tvirtino žinias apie 
daržoves ir vaisius. Užsiėmimuose lavino smulkiąją motoriką: iš plastilino lipdė 
obuoliuką, aplikavo pomidorą, spalvino morką, svogūną. Vaikai skanavo obuolį, 
morką, pomidorą, svogūną, įvardijo jų skonį. Mokėsi apibūdinti vaisių ir daržovių 
formą, išvaizdą, lygino pagal dydį, skaičiavo, rūšiavo. Išmoko eilėraštį apie 
pomidorą ir svogūną.  

Mokytojos Jolanta ir Gražina dėkoja Mingailės tėveliams Raimondai ir 
Algiui Gumbaragiams už atneštas daržoves ir vaisius. 

 
 



SAUGAUS EISMO SAVAITĖ 
Priešmokyklinių „Gudručių“ ir „Žiniukų“ grupių vaikai dalyvavo saugaus eismo renginiuose. Grupėje 

vyko pokalbiai saugaus eismo tematika, vaikai piešė piešinius, vyko prie šviesoforu reguliuojamos sankryžos, 
stebėjo mašinų eismą, mokėsi saugiai pereiti gatvę. 

O spalio 14 ir 22 d. Kelių eismo policininkai atvyko susitikimą su priešmokyklinukais. Pareigūnai 
papasakojo, kaip saugiai pereiti gatvę, kodėl pėstieji turi turėti atšvaitus. Edukacinės 
pamokėlės metu vaikai prisiminė kelių eismo taisykles, nuo kokio amžiaus galima 
važiuoti dviračiu gatve. Vaikai aktyviai dalyvavo pokalbyje, teisingai atliko praktines 
užduotėles. Už geras žinias vaikai buvo apdovanoti atšvaitukais, kurie saugos 
vaikus nuo nelaimės kelyje. Pokalbio pabaigoje visi žiūrėjo mokomąjį filmuką, apie 
tai, kas gali nutikti nesilaikant saugaus eismo taisyklių.  

Įgyvendinant saugaus eismo projektą „Būk saugus gatvėje“, trimečiai „Linksmučių“ 
grupės vaikai pirmą kartą išėjo už darželio ribų. Apėję darželio teritoriją, išėjo į savo 
pirmąją išvyką į mišką. Prie reguliuojamos sankryžos „Linksmučiai“ mokėsi, kaip 
reikia saugiai pereiti gatvę, pakartojo šviesoforo spalvas, keletą kelio ženklų. Pirma 
išvyka pavyko puikiai.   
 

MEDITACINĖS PERTRAUKĖLĖS 
Nuo spalio pradžios į savo grupės dienotvarkę penkiamečiai „Strakaliukai“ įtraukė meditacines pertraukėles – 
mokosi susitelkti savo jausmus, sukaupti dėmesį ir atsipalaiduoti. „Ryto rato“ veiklos metu 
domėjosi mandalų kilme bei istorija ir išbandė vienuolių praktikas – susitelkti į savo vidinį 
pasaulį, išgyvenimus ir juos perteikti kuriant mandalą iš gamtinės medžiagos. Veiklos metu 
vaikai klausėsi atpalaiduojančios muzikos, dėliojo gėlių žiedus, uogas, medžių lapus ir 
šakeles. Ši veikla ne tik ugdė vaikų socialinius-emocinius įgūdžius, kūrybiškumą, estetikos 
suvokimą, bet ir leido geriau pažinti individualų kiekvieno vaiko vidinį pasaulį, gebėjimą 
išreikšti savo jausmus. Popietinės veiklos metu savo žinias pritaikė puošdami darželio kiemą 
– kurdami vieną didelę medžio formos mandalą iš gamtinės medžiagos. 
 

EDUKACIJOS KIEME, MIŠKE IR PARKE 
Gražus rudens oras leido daug laiko praleisti darželio kieme. Smagūs spalvotų lapų 
„lietaus“ žaidimai skatino vaikus juos rinkti, skaičiuoti, rūšiuoti pagal spalvą ir formą. Lapų 
įvairovėje trimečiai „Šnekučiai“ bandė atrasti klevo ir kaštono lapus, o Lauko klasėje ant 
medinių iešmelių iš makaronų ir lapų vaikai sukūrė klevo medžius.  
Trimečiai „Linksmučių“ grupės vaikai kartu su mokytojomis: Jolita, Rita ir Roberta visą 

mėnesį kalbėjo apie rudenį ir jo gėrybes. Išsiaiškino pagrindines medžio dalis: šaknis, 
kamieną, šakas, lapus ir vaisius. Vaikštinėdami po darželio 
teritoriją, susipažino su joje augančiais medžiais: pušimis, 
eglėmis, beržais ir klevais. Stebėjo medžių pokyčius, rinko 
gamtinę medžiagą – lapus. Kūrė nestandartinius, kitokios formos, 
faktūros „medžius“, antspaudavo, įvairia technika piešė daržo, sodo ir miško gėrybes.   

Edukacinėje išvykoje į Girulių mišką „Pabiručių“ grupės vaikai susipažino su 
medžiais egle ir pušimi. Čia keturmečiai plėtė pažintinę kompetenciją: iš gausybės medžių 
surado eglę ir pušį, juos lygino pagal aukštį, kamieno storį, spygliukų ilgį. „Ryto rato“ veiklos 
metu vaikai stebėjo ir tyrinėjo medžių šakeles, sužinojo naują sąvoką – „spygliuočiai“.  

Keturmečiai „Smalsučių“ grupės vaikai taip pat rudeniu gėrėjosi ir įvairias 
edukacines užduotis atliko miške: ieškojo ir įvardino žinomus 
medžius, glostė jų kamienus, pajausdami grublėtą paviršių, priglaudę ausis 
klausėsi, apie ką „kalba“ medžiai. Vaikščiodami parke, stebėjo lapų „lietų“, surado 
voverių maitinimosi pėdsakų, rinko, skaičiavo, lygino pagal dydį medžių lapus, 
matavo kamienų apimtį juos apkabindami. 



„Smalsučių“ grupės vaikai ir mokytojos Laura ir Regina dėkoja tėvams: Rūtai Raugelienei – už pasakų 
knygeles ir konstruktorius, Viktorijai Gaudėšienei – už dėliones, Reginai Lengvinienei – už daržoves. AČIŪ. 
 

„KODĖLČIUKŲ“ GRUPĖS SPALIO ATRADIMAI 
Spalio mėnesį „Kodėlčiukų“ grupės vaikams edukacinė veikla dažnai buvo 
organizuojama miške ir parke. Pasivaikščiojimo metu vaikai įtvirtindavo 
skaičius bei raideles, prisirinkdavo gausybę gamtinės medžiagos ir iš jos 
kurdavo įvairiausius darbelius.  
Na, o vieną dieną – vaikai tapo konditeriais. Jie minkė tešlą, kočiojo ją, 
pjaustė ir galiausiai iškepė pačius skaniausius rudeninius sausainius 

„Skareles“. Visas darželis kvepėjo, visiems seilė per barzdą varvėjo.  
O penktadieniais „Kodėlčiukai“ mėgavosi pamokančiais bei ugdančiais animaciniais 

filmukais.  
 

BENDRAUDAMI MOKOMĖS 
Kryptingai kuriant bendruomenę, mokykloje-darželyje organizuojami tie patys projektai ir renginiai 

skirtingo amžiaus grupių vaikams. Taip vaikams suteikiama daugiau galimybių pasipraktikuoti. 
Vyresni vaikai parodo mažiesiems ko išmoko skaitydami knygas, pasakodami pasakas, 
atlikdami eksperimentus mažųjų grupėse ir t.t. Vyresnių vaikų sėkmingi pasiekimai skatina 
mažuosius mokytis ir tobulėti. Spalio 23 dieną Austėja Gatavinaitė iš priešmokyklinės 
„Gudručių“ grupės lauke sekė pasakas „Dangus griūva“, „Varna ir sūris“ „Pabiručių“ grupės 
vaikams. Taip mūsų mažieji mokosi klausytis ir kalbėti, suvokti tekstą ir pasakoti.   
 

„STRAKALIUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAI 
Spalio 5-16 dienomis „Strakaliukų“ grupės vaikai dalyvavo projekto „Medžiai – mūsų draugai“ veikloje. 

Savaitę pradėjo susipažindami su medžių dalimis, o savo žinias įtvirtino lipdydami medžius iš plastilino: su 
šaknimis, kamienu, šakomis, lapais bei vaisiais. Savo darbelius sudėjo į mini parodą „Miškas“. Ši veikla lavino 

vaikų smulkiosios motorikos įgūdžius. Diskusijų metu vaikai aptarė, jog jų 
nulipdyti medžiai, kaip ir medžiai miške – lyg žmonės – panašūs, bet kartu ir 
skirtingi, ypatingi. Projekto metu „Strakaliukai“ tyrinėjo medžius. Jie matavo 
medžių kamienus, rinko statistinę informaciją apie darželio teritorijoje 
augančius medžius, tvirtino sąvokas „žemas“, „aukštas“, „trumpas“, „ilgas“, 
lygino medžių lapus, bandė panaikinti lapų spalvą ją išmušdami plaktuku bei 
išimdami dezinfekciniu skysčiu, atliko bandymą, kurio metu sužinojo, jog medžių lapai išskiria 
deguonį. 

Nauja tema „Strakaliukų“ grupėje – „Mano šeima“. Vaikai mokėsi pristatyti savo 
šeimos nuotrauką, papasakojo apie šeimoje vyraujančias tradicijas, linksmus nuotykius, 
pristatė tėvelių mėgstamiausią muzikos kūrinį bei domėjosi draugų šeimomis. Vaikai aiškinosi 
savo vardo kilmę bei reikšmę, o savaitę užbaigė nuotaikingu madų šou „Tėvų spinta“, kurio 
metu demonstravo kasdieninėje aprangoje pritaikytus tėvelių drabužius ir aksesuarus.  

Spalio mėnesį „Strakaliukų“ grupės vaikai užbaigė tema „Vorai ir voratinkliai“. Jos metu domėjosi vorų 
kūno sandara, gyvenimo būdu ir mitybos ypatumais. Vaikai mokėsi megzti 
voratinklius – tiek grupėje, tiek darželio lauke. Puiki galimybė stebėti vorus iš 
arčiau, vaikams buvo „auginant“ juos vabzdžių tyrinėjimo inde – specialiame 
plastiko inde, turinčiame padidinimo stiklą dangtelyje. Kai darželio kieme 
patys surezgė voratinklius, vaikai nusprendė į juos paleisti vorus iš tyrinėjimo 
indų. „Strakaliukai“ diskutavo apie baimės jausmą, siūlė kaip jį įveikti ir 
sužinojo, kad baimė vorams vadinama arachnofobija.  
 

 
 



„ŽINIUKŲ“ GRUPĖS NAUJIENOS 
Priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikai spalio 22 dieną lankėsi Klaipėdos universiteto Botanikos sode, 

kur dalyvavo edukacinėje pamokėlėje „Matau, stebiu, kuriu“. Jos metu vaikai 
sužinojo, kaip pagal šakų formą rūšiuojami augalai gamtoje. Įsidėmėję formų 
pavadinimus, gavę užduočių lapus ir susiskirstę į komandas, vaikai rungtyniavo! 
Jie turėjo surasti kuo daugiau trikampio, pieštuko, kiaušinio, kilimo ir net 
vaiduoklio formos augalų. Visiems buvo smagu ir įdomu palyginti komandų 
rezultatus. „Žiniukai“ sužinojo, jog daugiausia Botanikos sode auga kiaušinio formos augalų. Turininga išvyka 
labai patiko vaikams.   

Spalio 29 d. vaikai aplankė Vokiečių karių kapines. Apžiūrėjo ten pastatytus 
kryžius ir paminklus. Pagerbė ir uždegė žvakutes ant žuvusiųjų kapų. Vaikai 
sužinojo, kaip elgtis kapinėse. Grįžę į grupę, klausėsi pokalbio apie Vėlines, 
aiškinosi, kokia tai diena, kodėl tą dieną žmonės prisimena mirusiuosius, 
degina žvakutes, neša po gėlės žiedą.   

Priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikai susipažino su retos profesijos 
atstovu – muzikos instrumentų derintoju. Vaikams buvo įdomu, kas „slepiasi“ po 
pianino dangčiu. Klausinėjo apie derintojo įrankius, sužinojo, kam jie skirti. 
Instrumentų derintojas ne tik parodė, kaip keičiasi garso skambesys reguliuojant 
pianino stygas specialiu raktu, bet ir pagrojo instrumentu.  

 
„GUDRUČIŲ“ GRUPĖS TYRINĖJIMAI 

Spalio mėnesį priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai daug eksperimentavo. Kalbėdami apie 
naminius gyvūnus ir paukščius, tyrinėjo iš ko ir kaip gaminama varškė bei atliko bandymus su kiaušiniais.  

Diskutuodami apie naminių gyvūnų naudą žmogui, vaikai kartu su 
mokytojomis Tatjana ir Svetlana gamino varškę: kaitino pieną, dėjo į jį 
citrinos rūgšties, maišė ir... pamatė, kad dubens dugne atsirado varškė, 
o virš jos – išrūgos. „Gudručiai“ ragavo pieno produktus: pasigamintą 
varškę, kefyrą, grietinę, jogurtą ir rinko, kas jiems skaniausia. 
Sudarytoje diagramoje vaikai pamatė, kad skaniausias pieno 
produktas – jogurtas. Mokydamiesi apie naminius paukščius, nagrinėjo 
kiaušinio sandarą, įvardijo jo dalis, bandė atskirti virtą kiaušinį nuo 

žalio.  
O Lauko klasėje vaikai lavino matavimo įgūdžius: jie svėrė 10 akmenukų, 10 

kaštonų ir 10 kriauklių, lygino ir darė išvadas. Naudodami padidinamuosius stiklus, vaikai 
tyrinėjo samanas, beržo tošį, ąžuolo, pušies žieves. 

Dar „Gudručių“ grupės vaikai išmoko gaminti „sūrią“ tešlą iš vandens, miltų, 
druskos ir aliejaus. Iš pagamintos tešlos vaikai darė raidę K ir nuspalvino ją guašu. 

 
KŪRYBA IŠ GAMTINĖS MEDŽIAGOS 

Rugsėjo-spalio mėnesiais Mokykloje vykusį projektą „Ruduo – gėrybių metas“ užbaigė darbų iš 
gamtinės medžiagos kūrimas darželio kieme. Visa mokyklos bendruomenė rinko įvairią gamtinę 
medžiagą. Susibūrus bendram tikslui, įgyvendinti kūrybinius sumanymus 
sekėsi daug lengviau.  Kiekviena grupė parodė savo kūrybinius 
sugebėjimus derindami skirtingų spalvų ir faktūrų gamtinę medžiagą.  
Trimečių „Šnekučių“ grupės vaikai pievelėje priešais grupės langus kūrė 
paveikslą „Kriaušė“, o „Linksmučių“ grupės vaikai – „Ežiuką“. „Smalsučiai“ 

sudėliojo paveikslą „Grybai miške“, o „Pabiručių“ grupės vaikučiai pievelėje sudėliojo 
paslaptingą mandalą „Rudenėlio spalvos“. „Strakaliukai“ iš surinktų kaštonų ir medžių lapų sukūrė savitą medį, 
o „Kodėlčiukai“ ir priešmokyklinių grupių vaikai – užburiančias mandalas. 

 
 



SIAUTULINGA SPALIO PABAIGA 
„Kodėlčiukų“ grupės vaikai domėjosi, kokios rudens šventes švenčia pasaulio 

vaikai. Visi nusprendė, kad smagiausia besibaigiančio rudens šventė – Helovynas (ang.: 
Halloween) ir nutarė atšvęsti ją grupėje. Šventės dieną, apsirengę įvairiausiais 
karnavaliniais kostiumais, klausėsi bauginančios muzikos, šoko, trypė... Didžiosios 
raganaitės (mokytojos Osvalda ir Vaida) vaikams parodė raganiškus kerus su gintaro 
dulkelėmis. 
 

Ir „Strakaliukų“ grupėje paskutinį spalio penktadienį vainikavo Vaiduoklių šventė. Į 
netikėtai pasikeitusią grupę nuo pat ryto prigužėjo raganų, skeletų, velnių ir kitokių 
baubų, kurie prisijungė prie „Magijos mokyklos“ pamokų. Šioje mokykloje vaikai gamino 
temines lėles, stebuklingus maišelius, žaidė vaiduokliškus žaidimus „Prikabink moliūgui 
nosį“, „Vaiduoklio atmintis“. O vėliau grupėje ir lauke vyko smagi Siaubo diskoteka.  
 

MOLIŪGŲ ALĖJA 
Spalio 19 – 23 dienomis visų grupių vaikai ir jų tėveliai dalyvavo parodoje „Šviečiantys moliūgai“. Visą 

savaitę riedėjo, dundėjo oranžiniai moliūgai ir moliūgėliai, kurie sėkmingai pasiekė darželio teritoriją ir sugulė 
kieme po langais. Vaikai rinko didžiausią, linksmiausią, įdomiausiai išraižytą moliūgą. Smagu, kai kiekvieną rytą 
išradingai išskobti moliūgai pasitinka ir vakare išlydi visus, ateinančius į „Varpelio“ mokyklą-darželį. 

Nuoširdus ačiū visiems kūrybingiems tėveliams, dalyvavusiems akcijoje „Šveičiantys moliūgai“! 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

SVEIKATOS, SUSITELKIMO IR KUPINO VILTIES LAPKRIČIO MĖNESIO! 


