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MOKYKLOS INFORMACIJA 

Atsižvelgiant į „Varpelio“ mokyklos-darželio darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką, informuojame, kad 
darželis vasaros metu dirbs su sumažintu grupių skaičiumi: birželio mėnesio pirmąsias dvi savaites dirbs 7 grupės, 
paskutiniąsias dvi savaites 6-5 grupės, liepos mėnesį – 4 grupės, rugpjūčio pirmą-trečią savaitę dirbs 3 grupės. 
Vasaros metu grupės bus komplektuojamos iš mišraus amžiaus vaikų. Planuodami savo atostogas atkreipkite 
dėmesį, kad nuo rugpjūčio 23 d. iki rugpjūčio 31 d. darželis nedirbs.  

Toliau laiške pristatome svarbiausias kovo mėnesio veiklas. 
 

„VARPELIO“ MOKYKLOJE-DARŽELYJE VYKDOMI PROJEKTAI 
 

KALBINIO UGDYMO PROJEKTAS „ATVERKIME KALBOS SKRYNELĘׅ“ 
Kalbos ugdymo projekto „Atverkime kalbos skrynelę“ tikslas – skatinti vaikų kalbinį aktyvumą kasdienėje 

veikloje, įtvirtinti taisyklingo kalbėjimo gebėjimus, mokyti pažinti raides žaidžiant kalbinius žaidimus, praturtinti vaikų 
žodyną vaizdingais posakiais. 

Kovo mėnesį projekto dalyviai ypatingą dėmesį skyrė Kovo 11-jai, pavasario dienai, atvertusiai naują mūsų 
tautos istorijos puslapį, atvėrusį valstybei vartus į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Kovo 
11-oji – šviesos ir ateities Lietuvai bei mums visiems diena. Šia proga grupėse vyko lietuvių 
poetų sukurtų eilėraščių raiškiojo deklamavimo valandėles. Vaikams labiausiai patikusius 
grupės deklamuotojus, mokytojos nufilmavo ir sudėjo į filmą „Gražiausios eilės tau, Tėvyne“. 
Šį filmuką vaikai peržiūrėjo kiekvienoje grupėje ir pasidžiaugė draugų pasirodymu.   

Projekto organizatoriai džiaugiasi, kad visų grupių vaikai dalyvavo ir kūrybinių darbų parodoje „Tau ir man, 
mums visiems svarbiausi žodžiai“. Grupėse vaikai kalbėjo apie savo gimtinę Lietuvą, 
gražiausią miestą Klaipėdą, aptarė, ką reiškia žodžiai Tėvynė, gimtinė, laisvė. 
Didžiuodamiesi savo kraštu puošė šiuos žodžius. Darbai atlikti įvairiomis meninėmis 
priemonėmis: piešiniai, aplikacijos iš spalvoto popieriaus, siūlų, pieštukų drožlių, 
panaudota gamtinė medžiaga. Vaikų darbai puošia darželio koridorius! 

 
PROJEKTAS „EKSPERIMENTAI GRUPĖJE IR NAMUOSE“  

Šio projekto pagalba siekiame visapusiškai skatinti vaikus domėtis ir tyrinėti aplinkinį pasaulį, savo kūno 
galimybes, atbundančios gamtos reiškinius ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir kartu su šeima. Kovo mėnesį vaikai kartu 
su savo grupės mokytojomis išsirinko vieną iš pasiūlytų atlikti eksperimentų: „Dingusi moneta“, „Euro 
monetų ir banknotų tyrinėjimas“, „Širdelės“ ir jį atliko grupėse.  

Populiariausias kovo mėnesio eksperimentas – „Dingusi moneta“. Jį atliko „Pabiručių“, 
„Smalsučių“ „Linksmučių“, „Šnekučių“, „Kodėlčiukų“ ir priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės 
vaikai. Vaikams patiko eksperimento stebuklas – jie įsitikino, kad vandenyje moneta 
dingsta! Tą patį eksperimentą Urtė Martinonytė iš „Pabiručių“ grupės ir Gabija Razmaitė 
iš „Šnekučių“ grupės pakartojo ir namuose su tėveliais. 

„Strakaliukų“ ir priešmokyklinės „Gudručių“ grupių vaikai padidinamaisiais stiklais 
tyrinėjo euro monetas ir banknotus, aptarė kiek įvairiausių skaičių ir piešinių pastebėjo ant pinigų. 

Priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai atliko ne tik visus 3 projekto eksperimentus, bet ir daug dėmesio 
skyrė oro savybių tyrinėjimams: atliko bandymus su balionais, stebėjo, kiek sveria oras, o į „pagalbą“ pasitelkę ir 
spalvotas popierines juosteles stebėjo, kuria kryptimi pučia vėjas ir kaip oras „keliauja“.     

 
  



GAMATAMOKSLINIS PROJEKTAS „GAMTA KVIEČIA SMALSAUTI IR PAŽINTI“ 
Visų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai aktyviai įsijungė į gamtamokslinį projektą „Gamta 

kviečia smalsauti ir pažinti“, kurio tikslas – visais metų laikais tenkinti vaikų pažintinį poreikį – tyrinėti.  
Kovo mėnesį ikimokyklinio ugdymo „Šnekučių“, „Linksmučių“, „Pabiručių“, „Smalsučių“, „Strakaliukų“ grupių 

ir priešmokyklinio ugdymo „Žiniukų“ bei „Gudručių“ grupių vaikai aktyviai stebėjo gamtos pokyčius ne 
tik darželio kieme, bet ir miške bei parke. Kalbėdami apie pavasario požymius, vaikai stebėjo 
atbundančią gamtą, stropiai skruzdėlyne besidarbuojančias skruzdėles, per padidinamąjį stiklą 
tyrinėjo besiskleidžiančių krūmų bei medžių pumpurus, lygino juos pagal dydžius, nagrinėjo juos iš 
vidaus, perpjovus pusiau. Į grupes iš miško parsinešė įvairių medžių šakelių ir stebėjo, kurio medžio 
pumpurai išsiskleidžia greičiausiai. „Gudručių“ grupės vaikai nustatė, jog jų grupėje pirmasis 
prasiskleidė beržas. Taip pat vaikai iš įvairių gamtinių medžiagų grupėje, darželio kieme ir parke 
dėliojo žodį PAVASARIS. 

 
 
 
 
 
 

    
KAZIUKO MUGĖ 

„Strakaliukų“ grupės vaikai kovo mėnesį pradėjo pasiruošimu Kaziuko mugei. Visą savaitę mažieji gamino 
įvairius rankdarbius – papuošalus, verbas, tačiau labiausiai vaikams patiko pasigaminti cukraus ir 
miltų tešlą, o iš jos – daugybę įvairių daiktų, kuriuos buvo galima parduoti grupėje organizuotoje 
Kaziuko mugėje. Prieš šventę vaikai tyrinėjo eurų monetas, diskutavo iš ko jos pagamintos ir 
skaičiavo, iš kiek ir kokių skirtingų monetų galėtų sudaryti 10 centų. Šventės atidarymas buvo kupinas 
džiugių emocijų – lydimas trankių liaudies dainų ir šokių, o pati mugė priminė tikrų tikriausia turgų – 
„Strakaliukai“ nesidrovėjo reklamuoti savo prekių, pranešti apie naujas nuolaidas ir pasiūlymus, o 
svarbiausia, tobulino derybinius ir verslumo įgūdžius.   

 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA 

Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, vaikai savo grupėse šventė raiškiai 
deklamuodami lietuvių poetų sukurtus eilėraščius. Priešmokyklinės „Gudručių“ ir ikimokyklinės „Pabiručių“ grupių 
vaikai dalyvavo virtualiame Klaipėdos šiaurinės dalies švietimo įstaigų šventiniame koncerte „Nupiešiu Lietuvą“, 
kurio vaizdo įrašą galite pamatyti paspaudę nuorodą youtube kanale: 
https://www.youtube.com/watch?v=2TsZQnONoSs&ab_channel=ModestasRumbutis . 

Priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikai ruošdamiesi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei, visus 
sveikino pagaminę trijų spalvų varškės užtepėles naudodami natūralius dažus. Gerokai 
teko pasukti galveles nusprendžiant, iš ko iš pasigaminti natūralius dažus. Pasikonsultavę 
su konditeriais, pasiruošė dažus: geltonus iš ciberžolės, žalius – iš špinatų, raudonus – iš 
burokėlių. „Žiniukams“ puikiai pavyko padaryti spalvotas užtepėles ir trijų spalvų 
sumuštinukus. Na, o paskui labai smagu buvo grupėje išskleisti ir apžiūrėti didelę (1 x 1,7 
m) Lietuvos vėliavą. Vaiką ją išmatavo įvairiomis priemonėmis (liniuotėmis, pieštukais, 

delnais, pėdomis). Smagu žinoti, kad mūsų šalis gimtadienį švenčia net du kartus. O vaikai 
didžiuojasi būdami jos piliečiais!  

„Smalsučių“ grupės vaikai Ryto rato metu ieškojo įvairių daiktų su Lietuvos vėliavos 
spalvomis, juos sudėliojo ant kilimo įvardino spalvas. Vartant vaikų enciklopediją iš paveikslėlių 
pamatė ir sužinojo, kad Žemė yra apvali ir tai puikiai matosi iš palydovo. Todėl Kovo 11-osios 

https://www.youtube.com/watch?v=2TsZQnONoSs&ab_channel=ModestasRumbutis


proga nupiešė Žemę, matomą iš palydovo ir papuošė ją Lietuvos vėliavos spalvomis. Taip grupėje gimė piešinių 
paroda „Mano Žemė – Lietuva“. 

Kovo 11-ąją „Strakaliukų“ grupės vaikai paminėjo kirpdami ir lankstydami „Trispalvės 
paukščius“, kuriais papuošė vieną iš darželio kieme augančių krūmų. Šią gražią šventę vainikavo 
linksmosios estafetės lauke ir patriotinė diskoteka.   

 
„ŽALIOJI PALANGĖ“ 

Priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai grupėje įsirengė „Žaliąją palangę“. Vaikai sėjo pomidorų, 
kaliaropių, žirnių, pupelių, cukinijų, kukurūzų sėklas į durpinius vazonėlius, pagamino savo vardų etiketes, kurias 

įsmeigė į savo pasėto augalo vazoną. Kiekvieną dieną vaikai stebi sėklų 
dygimą, laisto augaliukus. Greičiausiai išdygo sėklos, kurių vazonai buvo 
uždengti plėvele. Tai buvo kaliaropės. Svogūnas, pamerktas į vandenį, 
išleido šakneles po dviejų dienų ir su kiekviena diena jos ilgėja – vaikai 
pamatė kaip svogūnas gauna vandens. Artėjančioms Velykoms 
pasėjome Velykų žolę, avižų sėklas. 

Priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai ir mokytojos dėkoja Gustės Kabailaitės močiutei Gretai, padovanojusiai 
grupei sėklų, žemės, vazonėlių.   

 
Pasitikdami pavasarį ir mažųjų „Šnekučių“ grupės vaikai mokėsi, ko reikia augalams, 
kad jie pavasarį kuo greičiau išdygtų ir sužaliuotų: šilumos, šviesos ir vandens. Vaikai 
pasėjo pipirnės sėkleles grupėje ir pasodino tulpių svogūnėlius lauke. Dabar mažieji 
„Šnekučiai“ akylai stebi, kurie daigeliai pasirodys greičiau.   
 

VIRTUALIOS „ŽINIUKŲ“ GRUPĖS EDUKACIJOS 
Uždaryti muziejai – ne kliūtis priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikams pažinti savo krašto istoriją. Kovo 

mėnesį vaikai net du kartus virtualiai apsilankė Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus siūlomose edukacijose. 
Kovo 3 dieną „Žiniukai“ dalyvavo Mažosios Lietuvos muziejaus virtualioje edukacijoje 

„Duonos kelias“. Edukacinio užsiėmimo metu vaikai susipažino su seniau gyvenusių krašto 
žmonių kasdieniniu gyvenimu, jų buitimi, Klaipėdos krašto darbo įrankiais, kurie buvo naudojami 
duonos ruošimui. Susipažino su duonos kepimo tradicijomis ir papročiais. Taip pat pamatė 
duonos kepimo procesą ir susipažino su ilgu duonos keliu nuo rugių pasėjimo, iki iškeptos 

duonos.   
Na, o kovo 17 dieną „Žiniukų“ grupės vaikučiai dalyvavo Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 
virtualioje edukacijoje „Velykų papročiai ir tradicijos Mažojoje Lietuvoje“. Edukacijos metu vaikai 
susipažino su Klaipėdos krašto velykiniais papročiais bei tradicijomis, su senaisiais kiaušinių 
dažymo būdais, spalvomis ir ornamentika. Lektorė papasakojo apie Velykinės savaitės darbus, 
tradicinius Velykų stalo patiekalus. Užsiėmimas ne tik suteikė žinių apie Velykas, bet ir paskatino 

vaikus išmėginti senuosius kiaušinių marginimo būdus namuose. 
 

VALANDĖLĖ „SVEIKI DANTUKAI“ 
Kovo mėnesį „Pabiručių“ grupės vaikams visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Tatjana Ivanova 

vedė edukacinę sveikatos valandėlę apie dantukus ir jų priežiūrą. Specialistė kartu su vaikais 
aptarė pagrindines dantų gedimo priežastis, parodė, kaip teisingai valyti dantis, akcentavo, kiek 
kartų per dieną būtina valyti dantukus. Vaikai prisiminė, kokią įtaką dantų sveikatai turi tinkama 
mityba, vardijo, kokie yra sveiko maisto produktai ir kurie užkandžiai yra „nesveiki“. 
Visuomenės specialistė Tatjana palinkėjo vaikams plačių šypsenų.  

 



VAIKAI MOKOSI IŠVYKOSE 
Darželį lankantiems vaikams labai patinka mokytis ne tik grupėje, bet ir išvykų metu, tad pasivaikščiojimai 

už mokyklos ribų tampa dažna vaikų veikla.  
Priešmokyklinės „Žiniukų“ bei ikimokyklinės „Smalsučių“ grupių vaikams Kovo 26 dieną vaikai 

išvyko po Miško mikrorajoną. Eidami turėjo kelis tikslus: įtvirtinti saugaus elgesio gatvėje 
taisykles ir žinias apie kelio ženklus („Žiniukų“ žinios – puikios) bei aplankyti netoliese 
esančius vandens telkinius, stebėti juose gyvenančius paukščius. Vaikams buvo labai 
įdomu stebėti tvenkiniuose plaukiojančius paukščius: antis, laukius, gulbes. Smagiausia 
buvo „pabendrauti“ su gulbinu, kuris drąsiai ėjo prie vaikų, leido jiems iš arti grožėtis jo 
didybe. O grįždami į darželį „Smalsučių“ grupės vaikai parsinešė šakelių su pumpurais į 
grupę, kur stebėjo pumpurų skleidimosi procesą ir pamatė, kaip skleidžiasi pirmieji lapeliai. 

 

Kelias savaites kovo mėnesį „Šnekučių“ grupės vaikai skyrė apibendrinamųjų daiktų pavadinimų 
mokymuisi – mokėsi apibendrinti rūbus, maisto prekes, vaisius, daržoves ir daugelį kitų daiktų. Žodžių 

apibendrinimui puikiai tinka tema „Parduotuvė“, nes žaisdami siužetinius 
žaidimus, vaikai išmoksta ne  tik surūšiuoti įvairius daiktus, dėlioti jų sekas, 
lyginti, skaičiuoti, bet ir plėsti žodyną bei laikytis elgesio viešose vietose 
taisyklių. Temos įtvirtinimui „Šnekučių“ grupės vaikai nuvyko į turgavietę 
„Pajūrio miškas“, kur ne tik apžiūrėjo prekių asortimentą, bet ir patys nusipirko 
vaisių.  

 
VEIKLOS, SKIRTOS ŽEMĖS DIENAI 

Kovo 22-26 dienomis „Strakaliukų“ grupės vaikai – mažieji Žemės draugai – mokėsi apie gamtosaugą, 
rūšiavimą, tvarų vartojimą: iš gamtinės medžiagos dėliojo paveikslus, iš antrinių žaliavų kūrė įvairius 

darbelius, o vienas iš jų net tapo „Strakaliukų“ grupės augintiniu! Tai – plastikinis 
maišelis,  vardu „Medūziukas“, kuris gyvena plastikinio butelio „akvariume“. Savaitę 
vainikavo edukacinė išvyka į mišką, kur vaikai pasisveikino su atbundančia  gamta, 
aptarė pavasario požymius, ieškojo įvairių  gamtos objektų, žaidė žaidimą „Pagauk 
vėją“.   

 
SPALVOTA SAVAITĖ 

„Spalvų savaitės“ metu „Strakaliukų“ grupės vaikai gilinosi į patiriamus jausmus, emocijas, kalbėjo apie 
patyčias ir jų prevenciją – žaidė „jausmų šaradas“, iš įvairių konstrukcinių detalių statė „emociukus“, 

visi kartu kūrė „draugystės ratą“, kuriame puikiai atsiskleidė vaikų tarpusavio 
ryšiai. Šios savaitės metu „Strakaliukai“ mokėsi apie empatijos jausmą, tad 
pratinosi sakyti vieni kitiems  komplimentus, mokėsi įvardinti gerąsias draugų 
savybes. O savaitę užbaigė į darželį atėję mūvėdami skirtingas kojines – taip 
paminėjo Pasaulinę Dauno sindromo dieną ir išreiškė palaikymą ir toleranciją 
šį sindromą turintiems žmonėms.   

 
DALYVAVIMAS RESPUBLIKINIUOSE KŪRYBINIUOSE PROJEKTUOSE  

Karantino laikotarpiu daug respublikinių kūrybinių projektų ir akcijų „persikėlė“ į virtualią erdvę. Mūsų 
įstaigos vaikai noriai dalyvauja akcijose, projektuose ir konkursuose. Ikimokyklinės „Pabiručių“ ir priešmokyklinės 
„Gudručių“ grupių vaikučiai, kartu su mokytojomis jungėsi prie respublikinės socialinės gerumo akcijos „Sveika, 
Saulyte!“, skirtos Dauno sindromo dienai paminėti. Vaikai klausėsi pasakojimo apie kitokius vaikučius, kurie yra 



šalia mūsų. Norėdami juos pradžiuginti, gamino saulytes ir klijavo ant grupės langų, kaip palaikymo simbolį 
tėveliams, auginantiems vaikučius, vadinamus „saulytėmis“. Dabar saulytės puošia grupių 
langus. 

„Pabiručių“ grupės vaikai ir jų mokytojos Jolanta Staugienė bei Gražina Briedienė 
prisijungė prie respublikinės akcijos „Kartu galime padaryti daugiau“, skirtos palaikyti autizmo 
spektro sutrikimą turintiems vaikams.   
 
 

ŠILTO IR ŠVIESAUS BALANDŽIO MĖNESIO!!!  
 

 


