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AKTUALU
TRIJŲ METŲ AMŽIAUS VAIKŲ KRIZĖ

Tiek fizinio, tiek emocinio vaiko vystymosi eigoje pasitaiko tam tikrų vystymosi etapų „Sutrikimų‘.
Tai vadinama vaikų vystymosi krizėmis. Pats sudėtingiausias etapas – trimečio krizė. Todėl mūsų,
pedagogų užduotis – padėti tėveliams įveikti, kuo lengviau krizės etapus, įgyjant naujus, naudingus
įgūdžius.
Psichologai išskyrė penkes krizes:
 Naujagimio krizė ( 1 mėn.);
 Metų krizė;
 Trijų metų krizė;
 Septinių metų krizė;
 Paauglystės krizė.
Pati ryškiausia ir dažniausiai pasitaikanti trijų metų vaiko krizė. Jai būdinga ryški eiga, kuomet tėvai
ir pedagogai susiduria ne tik su teigiamais vaiko vystymosi pokyčiais, bet ir su daugybe neigiamų
reakcijų. Paklusnus ir lengvai valdomas vaikas staiga neatpažystamai pasikeičia, tampa isteriškas ir
reiklus. Būdingi bruožai: neigimas,nepaklusnumas, interesų praradimas, užsispyrimas. Perdėtas
pasitikėjimas savimi, despotizmas ir pavydas.
Pedagogai ir tėvai turi atsiminti, kad kriziniu laikotarpiu negalima bandyti versti vaiko paklusti jų
pačių valiai. Dažniausiai vaikui būna sunkiau nei suaugusiam, nes daugelio dalykų, kurie su juo
vyksta, vaikas paprasčiausiai nesupranta. Mažyliui reikia padėti įveikti tokį sudėtingą ir svarbų
etapą. Ir kaip gi tai padaryti? Nustatome ribas, siūlome teisę rinktis pačiam, griežtas „Ne“
isterijoms. Įvairios problemos sprendžiamos žaidimo forma. Galime žaisti, imituoti vieną ar kitą
situaciją, įvykusia su mažyliu, kuomet žaidimo procese vaikas supranta, kad buvo neteisus.

Begalinės kantrybės, tolerancijos, savitarpio supratimo, įveikiant vaikų amžiaus tarpsnių krizes, tiek
tėveliams, tiek mūsų pedagogams.
Silva Bytautienė

ŠILALĖS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIOGELIS“ VYKO
RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ
KONFERENCIJA „INOVATYVIŲ UGDYMO (-SI) METODŲ
IR IKT TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE“

2018 m. kovo 20 d., Šilalės r. mero J. Gudausko iniciatyva, Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“
vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Inovatyvių ugdymo (-si) metodų
ir IKT taikymas ikimokykliniame amžiuje“. Konferencijoje, kurią organizavo Šilalės lopšeliodarželio „Žiogelis“ ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos bendruomenės, dalyvavo Šilalės, Tauragės
ir Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai. Konferencijos metu pristatyti šie pranešimai:
► Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pristatymas. Pranešėja direktorė Dalia Kutniauskienė.
►Vaizdo pranešimas „Informacinių komunikacinių technologijų taikymas ikimokyklinio
ugdymo procese“. Pranešėja Kristina Ačė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus
pavaduotoja ugdymui.
►Atvira veikla vyresniojo amžiaus vaikų grupėje „Robotukai vaikų ugdomojoje veikloje“.
Pranešėja mokytoja metodininkė Daiva Kasiliauskienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“
auklėtoja.
►Atvira veikla salėje „Interaktyvių grindų panaudojimas, tobulinant vaikų judesio korekciją
ir meninę kompetenciją“. Pranešėjos mokytojos metodininkės Indra Macienė ir Genovaitė
Pauliuvienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ kūno kultūros ir muzikos pedagogės.
►Vaizdo pranešimas „Genial.ly programos pritaikymo ugdymo procese galimybės“.
Pranešėja vyresnioji auklėtoja Irena Naujokienė, Tauragės vaikų reabilitacijos centromokyklos „Pušelė“ auklėtoja.
►Stendinio pranešimo pristatymas „Inovatyvių ugdymo(-si) metodų naudojimas, skatinant
vaikų komunikavimo kompetenciją“. Pranešėja Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“
direktorė Daiva Vilkė.
► Vaizdo pranešimas „Virtualioji ugdymosi aplinka, naudojant interaktyvią lentą“. Pranešėja
mokytoja metodininkė Sigita Bartkuvienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ auklėtoja.
►Vaizdo pranešimas „Šviesos terapijos edukacinės erdvės panaudojimas logopedo darbe“.
Pranešėja Asta Ignotienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ logopedė.
►Vaizdo pranešimas „Lavinamoji priemonė – knyga „10 žingsnių kūrybiškumo ugdymo
link“. Pranešėja mokytoja metodininkė Vilma Juzaitienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“
auklėtoja
Kristina Ač

PROJEKTAI
„LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2018“

Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyko respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto
„Lietuvos mažųjų žaidynės 2018“ I-ojo etapo festivalis, kurį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis
komitetas (LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija
(RIUKKPA). Varžybose dalyvavo vyresniųjų grupių auklėtojos su savo ugdytiniais. Šiuo projektu
skatintas ugdytinių fizinis aktyvumas, ugdytinas pozytivus požiūris į sveiką gyvenseną. Varžybos
pareikalavo daug fizinio pasiruošimo ir energijos, suteikė daug gerų emocijų ir neužmirštamų
įspūdžių. Visi dalyviai buvo apdovanoti vaisių ir daržovių rinkiniais.

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenei buvo suteikta galimybė organizuoti „Lietuvos
mažųjų žaidynės“ II-ojo etapo festivalį. Festivalyje dalyvavo 2 komandos: Šilalės r. Kvėdarnos
Prano Liatuko pradinės mokyklos komanda ir Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ komanda, kuri ir
tapo festivalio laureate.

Finalinis projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2018” trečiasis etapas įvyko Palangoje. Geras oras ir
saulė įtakojo ir projekto dalyvių, kurie skubėjo rungtyniauti tarpusavyje, nuotaiką. Finalininkus
sveikino parolimpinis čempionas Mindaugas Bilius. Visos komandos apdovanotos finalininkų
taurėmis, padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis.
Kristina Ačė, Vaida Ričkienė, Indra Macienė

KAI RANKELĖS ŠVARIOS – ŠYPSOSIS VEIDELIS
Šį projektą vykdėme su „Nykštukų“ ir „Kačiukų“
grupės vaikučiais ir tėveliais. Man atrodo, kad šis
projektas pasisekė puikiai, tikslus ir uždavinius
įgyvendinome. Per šį projektą išmokome tvarkingai
apsirengti, nusirengti, susilankstyti drabužėlius.
Susėdus prie stalo tvarkingai valgyti, laikyti šaukštą,
šakutę, pavalgius padėkoti, nusivalyti burnytę.
Nusišluostyti nosytę ir išmesti nosinaitę į šiukšlių
dėžę. Tvarkingai susišukuoti plaukučius mums nesunku,
tai padaro ir mergaitės, ir berniukai. Rankytes plauti
mums labai svarbu, tad mokėmės jas plauti taisiklingai, nusišluostyti nusikabinus rankšluostuką,
kurį surandame pagal savo simbolį. Pasinaudojus tualetu, išmokome visi nuleisti vandenį ir žinoma,
nusiplauti rankutes. Žiūrėjome filmuką „Baltprausys“. Suorganizavau sportinę pramogą
ugdytiniams, veikloje užduočių netrūko ir su kamuoliais, ir su lankais. Vaikams labai patiko. Manau
šis projektas buvo naudingas tiek ugdytiniams, tiek tėveliams, tiek man.
Dalia Vasiliauskienė

ZIPIO DRAUGAI
Šiais metais vyresniųjų grupių auklėtojos D. Pilypienė,
L. Sabockienė, D. Kasiliauskienė ir R. Kazlauskienė dalyvavo
tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. Pagrindinė programos
idėja – kad vaikas ankstyvojoje vaikystėje išmoktų įveikti jį
užklupusius sunkumus. Šie įgūdžiai išliks ir padės vaikams
lengviau susidoroti su sudėtingomis situacijomis paauglystėje ir
suaugus.
Programa grindžiama šešių pasakojimų ciklu, pavadintu
„Zipio draugai“. Zipis yra vabaliukas, o jo draugai – keletas
mažų vaikų. Kiekviena pedagogė valandėlės pradžioje paskaito
pasakojimo ištrauką, o vaikai atlieka įvairias užduotis, pavyzdžiui piešia, vaidina, diskutuoja.
Dalyvavimas programoje padeda vaikams geriau pažinti savo ir kitų jausmus, juos suvokti. Vaikas
geriau supranta ko jis pats nori, ko nori jo draugai, mokosi išreikšti jausmus sau ir kitiems
priimtinais būdais.
Mes tikimės, kad vaikai dalyvavę programoje „Zipio draugai“, turės didesnių galimybių ir ras
įvairesnių būdų įveikti kasdienius sunkumus. Lengviau suvoks ir supras savo jausmus, galės apie
juos kalbėti. Įgys naujų bendravimo įgūdžių, supras, jog kartais reikia kreiptis pagalbos į draugus ar
suaugusius, išmoks kalbėti apie baimę, pyktį, netektį.
Rasa Kazlauskienė

EDUKACINIŲ IDĖJŲ MUGĖ DRUSKININKUOSE
Balandžio mėn. 20 dieną „Širdukų ″ grupės auklėtojos D. Jogminienė ir L. Sabockienė
dalyvavo Druskininkų Jaunimo užimtumo centre vykusioje antrojoje edukacinių idėjų
mugėje „Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vaikui – raktas į jo sėkmę“,
kurioje pasidalijo dvejų metų sėkme. Pranešimo tema – „Tėvų įtraukimas į darželio
bendruomenės veiklas“. Pedagogės akcentavo vieną svarbiausių sąlygų norint, kad ryšys su
tėvais būtų gyvas ir efektyvus – yra palanki bendradarbiavimui atmosfera įstaigoje. Kai
ugdytinių tėvai jaučiasi laukiami, su jais tariamasi, priimant sprendimus, planuojant
veiklas, jie kviečiami stebėti ugdymo procesą, dalyvauti šventėse.
Mugėje pedagogės išklausė įvairių pranešimų apie įvairiausius ugdymo metodus, dalyvavo
Japonų konstruktoriais JOPOKO, stalo žaidimo „Vienaragis“ ir kt. priemonių
pristatymuose.

Ligita Sabockienė

LAIMĖJOME !!!
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“
bendruomenė dalyvavo projekte
„Auginu Lietuvai“ ir laimėjo šiltnamį.
Retas mažametis turi galimybę iš arti
pamatyti auginamas daržoves, susikurti
su jomis artimą santykį. Laimėtas
šiltnamis padės vaikams pažinti vaisius ir
daržoves bei tokiu būdų paskatins
mažuosius domėtis žemės ūkiu, skatins
mažųjų užimtumą, motyvaciją dirbti ir daugiau valgyti pačių augintas daržoves.
Pirmosios sodininkystės patirtys ir žinios apie daržoves – jau išmoktos. Šiltnamyje jau auga
pomidorų, paprikų ir agurkų sodinukai. Lauksime pirmojo derliaus.
Indra Macienė

MAMOS DIENOS RENGINYS „TAU, MAMYTE”
Motina yra tapatinama su žeme.
Kaip žemė užaugina derlių, taip ir
motina užaugina savo vaikus. Todėl
ir Motinos diena švenčiama pavasarį,
kai bunda žemė. Pirmąjį gegužės
sekmadienį visi skubame išreikšti
pagarbą, meilę ir padėką savo
mamoms. Sakoma, kad MAMA –
gražiausias žodis, kurį ištaria
žmogaus lūpos. Taip pat yra sukurta
daug eilių apie motinos širdį, kuri
sugeba viską atleisti, motinos rankas,
kurios visada apkabina ir
priglaudžia savo vaikus, motinos
meilę, kuri niekada neišblėsta ir
nenuvertėja. Gegužės 3 d. Šilalės kultūros centre vyko tradicinė Mamos dienai skirta šventė, kurią
organizuoja Šilalės lopšelio-darželio bendruomenė. Šilčiausiais žodžiais‚ skirtais Mamytėms šventę
pradėjo skaitovai iš kiekvienos grupės. Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė svečiai, Šilalės
rajono meras J.Gudauskas, Šilalės savivaldybės administracijos atstovai, Šilalės lopšelio –darželio
,,Žiogelis‘ direktorė D. Kutniauskienė. Nuotaikingai nuskambėjo R. Ramanauskienės šeimos
ansamblio daina ,,Lietuvėlė‘‘. Kai scenoje pasirodė staigmena - kostiumuoti vyrai su rožės žiedu
rankose, salėje abejingų neliko. Buvo galima pamatyti ir ašarą akyse, ir nuostabą. Ačiū Jums!
O kas gi nežino nuostabiosios pasakos ,,Raudonkepuraitė‘? Raudonkepuraitė / L. Sabockienė/, kuri
visiems padėjo nugalėti sunkumus, džiaugėsi su savo draugais ir net nepabūgo vilko /D.Jogminienė
/ bei išgelbėjo senelę /V. Juzaitienė/. O kaip įtaigiai skambėjo pasakotojos / direktoriaus
pavaduotoja ugdymui K. Ačė / balsas.
Ačiū visai komandai: direktorei D. Kutniauskienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui K. Ačei, L.
Sabockienei, V. Juzaitienei, muzikos pedagogei G. Pauliuvienei, Šilalės kultūros centro garso
operatoriui G. Pilypui, I. Macienei, grupių auklėtojoms, auklėtojų padėjėjoms, už papuoštus
vaikučius dėkojam R. Kinderytei, dekoracijų meistrams J. Dajorui ir S. Uksai.

Dana Jogminienė

SVEIKUOLIŲ FIESTA
Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyr. grupių ugdytiniams kartu su Šilalės r. visuomenės
sveikatos
biuro
darbuotojomis
organizavome
„Sveikuolių
fiestą“.
Renginio metu patikrintos ugdytinių žinios apie sveiką gyvenseną, ugdytiniai atliko praktines
užduotis,
atsakė
į
žmogaus
saugos
klausimus,
pristatė
namų
darbus.
Dėkojame Šilalės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojoms už bendradarbiavimą,
bendrų tikslų siekimą ir dovanas ne tik ugdytiniams, bet ir pedagogams.

Kristina Ačė

VYRESNIŲJŲ GRUPIŲ VAIKŲ MINTYS
APIE AUKLĖTOJĄ, MAMĄ, TĖTĮ
MEŠKUČIŲ GRUPĖ

„Man labai patiko su auklėtoja eiti į parduotuvę pirkti ledų“ (Miglė).
„Buvo labai geros auklėtojos, ateisiu iš mokyklos aplankyti“ (Ernesta).
„Man su mamyte labai patiko važiuoti į kapines laistyti gėlių“ (Oresta).
„Man patinka, kai mama leidžia su tėčiu eiti į kirpyklą“ (Deimena).

BORUŽĖLIŲ GRUPĖ
„Man nepatinka, kad tėtis važiuoja į Norvegiją“ (Arnas).
„Man patinka, kai tėtis su mama mane palieka pas senelius, ir ten valgom daug ledų“ (Arnas).
„Auklėtojos geros, švelnios, rašyti moko“ (Elija).
„Auklėtojos moko, kad mokykloje viską mokėtumėme, kad šokti, dainuoti, sportuoti galėtumėme“
(Agnė).
„Kai auklėtoja supyksta, prie stalo liepia sėstis, su pieštuku į stalą barbena“ (Elija).
„Labai darželyje pietų miegoti nepatiko“ (Titas).
„Patiko, kai vedėsi auklėtoja į lauką, paspirtuką, dviratį davė, su burbulais žaisti leido“ (Saulė).

BITUČIŲ GRUPĖ
„Auklėtoja labai gera, leido stadione bėgiot po vandenį ir sušlapt“ (Emilis).
„Myliu auklėtoją už pasakas, kad vedas prie fontano, kad padeda daryti gitarą“ (Akvilė).
„Erzina“, nes po dvi dienas dirba“ (Orestas).
„Kai supyksta liepia eiti prie stalų sėsti ir piešti“ (Majus).
„Kai negirdim sako: „Alio, kam skambina“ (Vakaris).
SAULUČIŲ GRUPĖ
„Labai pasiilgstam savo auklėtojų. Kai ateina į grupę apkabinam“ (Faustas).
„Ir gera ir bloga, supyksta kai kažką blogai padarom“ (Luka).
„Kai auklėtoja supyksta, liepia atsistot nuo stalo ir eiti sargybą“ (Armandas).
„Mylim, nes geros, mielos, gražios“ (Oskaras).
„Pykstam, nes miegot liepia“ (Armandas).
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