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MOKYKLOS INFORMACIJA 

Pasitinkame naujus metus su naujais veiklos tikslais ir uždaviniais. 2021 metais paruošėme ir su vaikais 
vykdysime kalbinio ugdymo projektą „Atverkime kalbos skrynelę“, gamtamokslinio ugdymo ir socialinio pažinimo 
projektą „Gamta kviečia smalsauti ir pažinti“ bei gamtamokslinio ugdymo ir bendravimo su šeima projektą 
„Eksperimentai grupėje ir namuose“. Apie projektų sėkmes ir nesėkmes  pranešime Jums mūsų Mokyklos 
naujienlaiškyje. O dabar trumpai apie sausio mėnesio veiklą. 
 

ATMINTIS GYVA 
Darželio vaikai ir mokytojai aktyviai dalyvavo šalyje vykusioje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, 

nes liudija“. Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – darželio grupėse sužibo žvakelės, kaip 
prisiminimo ir pagarbos ženklas žuvusiems ir nukentėjusiems 1991 m. sausio 
13-osios dalyviams. Vaikai su mokytojomis diskutavo, kas yra laisvė, tėvynė 
ir kodėl mums visiems yra svarbi ši data, žiūrėjo vaizdo įrašus apie Sausio 
13-osios nakties įvykius. „Kodėlčiukų“ grupės vaikai konstravo geltonos, 
žalios, raudonos spalvos bokštus. „Strakaliukų“ grupėje vyravo ramybė – 
grojant lietuviškoms patriotinėms dainoms, vaikai kalbėjo apie Lietuvos 
istoriją, klausėsi pasakojimų apie didvyrius, lauke ant sniego išdėliojo žodį 
LAISVĖ, papuošė jį Lietuvos vėliavomis. Priešmokyklinukai „Gudručiai“ piešė 

neužmirštuoles ant sniego ir pavėsinės. Tikime, kad istorinis atminties puoselėjimas padės 
mūsų vaikams užaugti savimi pasitikinčiais, Lietuvą mylinčiais bei ją ginti galinčiais piliečiais.   
 

VEIKLA SU iMO LEARN KUBAIS 
iMO LEARN kubų panaudojimas įvairiose veiklose praturtina priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kompetencijų ugdymą naujais potyriais, gebėjimais. Padeda atsiskleisti vaikų kūrybiškumui. 
Kaip gera, kad vaikai moka žaisti kūrybinius-vaidmeninius žaidimus! Tokie žaidimai moko bendrauti, 

įveikti kliūtis, tartis, reikšti savo ketinimus, įsijausti į pasirinktą vaidmenį, priimti kito nuomonę ir pageidavimus 
bei visiems laikytis susitarimų. 

Priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai, panaudodami iMO kubus, pasistatė 
KAVINĘ. Statydami iš iMO kubų vaikai sukūrė modernų kavinės interjerą. Jie patys pasiskirstė 
vaidmenimis, pasitarė ir tapo barmenais, padavėjais bei kavinės lankytojais. Vaikams buvo 
smagu „dirbti“ ir lankytis „Gudručių“ kavinėje. Joje vaikai skanavo sveiką maistą, bendravo, 
mokėsi pateikti ir apmokėti gautas sąskaitas.   

Žaisdami kūrybinius-vaidmeninius žaidimus vaikai mokosi tartis, ieškoti 
bendrų sprendimų ir tuo pačiu įtvirtina savaitės eigoje įgytas žinias. Priešmokyklinėje 
„Žiniukų“ grupėje vaikai žaidė žaidimą „PREKYBOS CENTRE“. Visi labai džiaugėsi šiuo 
žaidimu, nes ne tik galėjo keistis vaidmenimis, bet net nepastebėdami 
mokėsi visų kompetencijų gebėjimų. 

iMO LEARN kubai naudojami ir fizinio lavinimo 
užsiėmimuose. Dėl savo unikalios formos, kubai gali būti naudojami ne tik statiškoje, bet ir 
dinaminėje pozicijoje. Taip tvirtėja vaikų kūno judesiai, vikrumas, judrumas, o estafetėse – 
vaikų ištvermė bei draugiškumas.  
 

„SMALSUČIŲ“ DARBELIAI 
Sausio mėnesį „Smalsučių“ grupės vaikai mokėsi išgirsti pirmą žodžio garsą, „rašyti“ 

raides, skaičiaus ženklus. Mokydamiesi rišti mazgus, lipdydami, karpydami, plėšydami popierių 
– lavino smulkiąją motoriką. Rengdamiesi, mokėsi teisingai vadinti savo rūbus, pirštines. O 
atminties lavinimui – mintinai  išmoko K.Kubilinsko eilėraščius „Mano batai buvo du“ ir „Pats 
valysiu batukus“.   



ŽIEMOS LINKSMYBĖS 
Sausio mėnesį sulaukėme sniegu turtingos žiemos! Žemei pasidengus baltu sniego patalu, 

vaikams labai patiko visos veiklos lauke. Vaikai kieme lipdė senius besmegenius, kepė „sniego keksiukus“, statė 
sniego skulptūras, sniego namus, tvirtoves. Vėliau jas spalvino guašu ir akvareliniais dažais. Lauke atliko 
daugybę įvairių eksperimentų su vandeniu ir ledu, kuriems buvo reikalinga ir Šaltuko pagalba. Eksperimentavo 

gamindami spalvotą vandenį, pilstė į įvairias formas ir laukė galutinio 
rezultato. Visi džiaugėsi spalvotu sniegu bei įšalusiais „lobiais“. Ypač 
vaikams patiko daryti angelus ant puraus, balto sniego. Patys 
mažiausieji vaikai taip pat turėjo daug veiklos: kasė, vežė sniegą, darė, 
batų atspaudus. „Strakaliukų“ grupės vaikai patys augino druskos 
kristalus ir tyrinėjo sniegą bei snaiges iš arčiau. Limpantis sniegas 
vaikams atneša ypatingai daug džiaugsmo. „Pabiručių“ grupės vaikai lauke surengė 

sniego mūšį! Tai bent smagu buvo darželyje. 
 

                
 

 
VIRTUALŪS PASIVAIKŠČIOJIMAI PO MUZIEJUS 

Priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai kalbėdami apie muziejus, 
virtualiai aplankė Prano Domšaičio galeriją, Lietuvos Jūrų muziejų bei 
Palangos gintaro muziejų. Vaikus nustebino paveikslų gausa, džiugino 
pingvinai ir savo grožiu pakerėjo gintaras. Vaikai sutarė po karantino būtinai 
apsilankyti šiuose muziejuose.   

 
 

„LINKSMUČIŲ“ GRUPĖS NAUJIENOS 
Mažieji „Linksmučių“ grupės vaikai mokėsi apie vandenį, jo reikšmę ir savybes. Išklausė Vandens 

patarimus apie rankų plovimo svarbą. Savo rankeles vaikučiai „miklino“ meninėje 
veikloje: kirpti, plėšyti ir priklijuoti popieriaus detales dar daug pastangų reikalaujantis 
darbas. Na, o lieti žaismingas „šlapias“ akvareles – visiems puikiai pavyksta. 
„Linksmučiai“ atliko ir eksperimentą: iš lauko parsinešė sniego stebėjo, kaip sniegas 
tirpsta ir virsta vandeniu.   

 
 

„GUDRUČIŲ“ GRUPĖS TYRINĖJIMAI 
Priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai darė tyrimą, ko labiausiai „bijo“ bakterijos. Tam jie 

atliko eksperimentą, kuriam reikėjo pieno, pipirų ir skysto rankų muilo. Į lėkštutę su pienu, vaikai įbėrė pipirų – 
„bakterijų“, kurios plaukiojo pieno paviršiumi. Tada į pieną įmerkė 
pirštukus ir... „bakterijos“ prilipo“ prie vaikų pirštukų! Nusiplovę rankas ir 
pirštukus suvilgę skystu muilu, vaikai eksperimentą pakartojo: dar kartą 
įmerkė pirštukus į pieną. „Bakterijos“ spruko nuo vaikų pirštų! Taip 
akivaizdžiai „Gudručiai“ suprato, kodėl rankas reikia kruopščiai plauti 
muilu.  

 


