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PROJEKTAS
„MANO PIRŠTINĖ RAŠTUOTA“
Mano pirštinė pirštuota,
Mano pirštinė raštuota...
O kiek pirštų, kas suskaitė,
Turi mano pirštinaitė?
(K. Kubilinskas)
Pasibeldus šaltukui ir padabinus
visus laukus ir miškus puriu
sniegu, Šilalės lopšelio – darželio
„Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo
mokytojos Daiva Kasiliauskienė
ir Vida Leščauskienė organizavo
parodėlę „Mano pirštinė raštuota“.
Parodėlės metu buvo siekiama
ugdyti vaikų savarankiškumą, skatinti norą būti tvarkingiems, turtinti ir tikslinti vaikų žodyną. Visų
grupių ugdytiniai kartu su mokytojomis kruopščiai ir susikaupę piešė, aplikavo ir kitais būdais
margino savo pirštuotas ar kumštines pirštinaites. Kai kurių vaikučių prisijungė ir tėveliai. Vieni
kopijavo savo pirštinių raštus, kiti įgyvendino savo svajones – kokių norėtų pirštinaičių, treti – tiesiog
mėgavosi spalvų žaismu, liedami kelias spalvas ir išgaudami smagų spalvų šokį.
Gražu pažiūrėti, kai visos pirštinaitės patalpintos ant didžiulių pirštinių darželio foje. Dėkojame
grupių auklėtojoms, ugdytiniams ir jų tėveliams aktyviai ir geranoriškai prisijungiant prie parodėlės.
Šilalės lopšelio- darželio „Žiogelis“ mokytojos - metodininkės
Vida Leščauskienė ir Daiva Kasiliauskienė

EDUKACINIS PROJEKTAS
„ŠOKAME Į TĖVELIŲ KLUMPES“
„Širdukų“ gr. ugdytinių, jų tėvelių ir auklėtojų
(D. Jogminienė, L. Sabockienė, auklėtojų padėjėja –
O. Rimkienė) ruduo - ypatingai intensyvus.
Rugsėjo ir spalio mėn. grupės bendruomenė vykdė
edukacinį projektą „Šokame į tėvelių klumpes!“.

Šio projekto tikslas – ne tik supažindinti ugdytinius
su tėvų ir kt. artimųjų profesijomis, bet tėveliams
ir kt. artimiesiems suteikti galimybę dalyvauti
ugdymo procese ir turiningai praleisti laiką su savo
vaikais.
Labai šaunu, kad tiek ugdytinių tėveliai, tiek
įvairių įstaigų atstovai labai nuoširdžiai stengėsi
sudominti vaikus skirtingomis profesijomis: policijos
pareigūno, ūkininko, gaisrininko, karininko,
veterinarijos gydytojo.
Už puikų profesijų pristatymą dėkojame ūkininkams
R. ir V. Kiniuliams, Tauragės APGV Šilalės
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkui
V. Kėblai bei vyr. specialistui L. Petraičiui, Šilalės
rajono policijos komisariato pareigūnei
R. Sadauskytei, krašto apsaugos karininkui Danisevičiui, veterinarijos klinikos „Laimingas ūsas“
savininkams D. ir M. Lidžiams, už pagalbą organizuojant susitikimus nuoširdžiai dėkojame
ugdytinių tėveliams: M. Kudijanovai, L. Rameikiui, D. ir M. Lidžiams.
Patį didžiausią AČIŪ tariame visai „Širdukų“ grupės bendruomenei. Jūsų aktyvus dalyvavimas ir
noras būti, bendrauti bei siekti bendrų tikslų – pats puikiausias geros nuotaikos, pozityvaus mąstymo
ir nuoširdaus noro tobulėti pavyzdys.
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Kristina Ačė

NAUJOS ŠVENTĖS DARŽELYJE
ŽIBINTŲ ŠVENTĖ

Lapkričio mėnesį prasideda tamsos metas. Aplink viskas nurimsta, nutyla. Gamta panyra į sapną.
Tamsiuoju laikotarpiu žmonės turėtų gyventi ramiau, daugiau laiko skirti savo vidiniam pasauliui.
Žibintų šventė mums visiems primena, kad nors lauke ir tamsu, viduje visada šilta ir šviesu. Viduje –

tai sieloje. Sielos šviesa ir yra tikroji žibinto šviesa, kurią svarbu saugoti, prižiūrėti ir neleisti tai
šviesai užgesti.
Tamsos metu sieloje, kaip ir gamtoje vyksta tikroji kūryba, pasiruošimas pavasariui arba idėjų
realizavimui. Sėklos bręsta žemėje, kaupia visas jėgas, kad galėtų prasikalti ir išvysti saulės šviesą.
Žmogus brandina idėjas savo pasąmonėje, kurias atėjus laikui realizuos. Žibintų šventė sustiprina
žmogų, pripildo jį vidinės šviesos, suteikia pasitikėjimo, įkvepia kūrybai ir suteikia daug vilties ir
prasmės kiekvienai gyvenimo dienai.
Lapkričio 11 dieną yra minima švento Martyno vardo diena, tą dieną yra švenčiama Žibintų arba
Šviesos šventė. Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ ugdytiniai visą savaitę laukė, ir ruošėsi Žibintų
šventei, kartu su tėveliais gamino įvairiausius žibintus. Auklėtojos šiuo laikotarpiu, kiekvieną rytą
pasitikdavo vaikučius su uždegtais žibintais ant grupės palangių.
Tamsų lapkričio 16-osios vakarą susirinkę tėveliai kartu su vaikais ir auklėtojomis šventė
Žibintų šventę. Šventės dalyvius pasitiko Žibintininkai (auklėtojos Inga Kazlauskienė ir Rasa
Kazlauskienė), visi kartu padainavo dainas, ir pažadino Nykštuką (auklėtoja Vaida Ričkienė),
Nykštukas, visiems vakaro tyloje, pasakojo pasakojimą ką jis veikia po žeme. Jo pasakojimą nutraukė
Tamsos Karalienė (auklėtoja Vilma Juzaitienė), sakydama, kad prasideda tamsos metas, medžių lapų
patalas užklojo žemę, nutilo paukščių giesmės, užmigo kai kurie žvėreliai, visi nusipelnė poilsio ir
ramybės.
Vakaro pabaigoje visa darželio bendruomenė pasiima pačių darytus šviečiančius žibintus ir su jais
keliauja šviesos takeliu. . Šventei pasibaigus vaikai su šviesa ir šiluma skirstėsi namo.
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“
Mokytoja - metodininkė Rasa Kazlauskienė

GERUMO AKCIJA
„IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ“

Besibaigiant rudeniui ir artėjant Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai „Širdukų“ gr. tėveliai su
ugdytiniais ir auklėtojomis (D. Jogminienė ir L. Sabockienė) vykdė gerumo akciją „Iš širdies į
širdį“.
Labai džiaugiamės, kad mūsų draugai apsilankė Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“, kartu su
mažaisiais ugdytiniais šoko, dainavo ir puikiai praleido laiką kartu.
Tėveliai įteikė didžiulę dėžę, į kurią sudėjo savo širdies daleles.
Dėkojame tėveliams, vaikučiams, mūsų draugams, jų tėveliams, darbuotojams ir visiems, kurie
prisidėjo prie šios akcijos.
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Kristina Ačė

VAKARONĖ
„SIŪLAI, SIŪLAI SUSIVYKIT...“
Keliai, keliai – tik du galai
(siūlų kamuolys), šitą ir kitas mįsles,
susijusias su rudens vakarojimo
darbais, turėjo įspėti „Ančiukų“ grupės
tėveliai. Artinantis adventiniam
laikotarpiui, Šilalės lopšelio-darželio
„Žiogelis“, „Ančiukų“ grupės vaikučiai,
sukvietė savo tėvelius, senelius, sesutes ir
broliukus į vakaronę: „Siūlai, siūlai
susivykit...“.
Nuo pat pirmų dienų mūsų auklėtiniai
girdi lietuvių liaudies pasakas,daineles,
žaidimus. Liaudies kūryba ikimokyklinio
amžiaus vaikams geriausiai suprantama,
todėl ji vaikų labai mėgstama ir lengvai įsisavinama. Mažyliai mielai šoka įvairius ratelius, žaidžia
žaidimus, greit išmoksta pasakų, mįslių ir patarlių. Su savo auklėtiniais aptarėme ir Advento
papročius. Advento vakarai buvo skiriami šeimų bendravimui ir pasibuvimui su kaimynais.
Susirinkusieji vienon gryčion giedodavo giesmes, sekdavo pasakas ar tiesiog šnekučiuodavosi. Be
abejo, nebuvo pamiršti ir smulkūs darbai. Vakaronių metu moterys verpdavo vilną, linus, čerkasą
(naminis vilnonis audinys). Vaikai plėšydavo plunksnas, vyrai vydavo virves, taisydavo pakinktus,
megzdavo tinklus. Mūsų senoliai ilgais rudens vakarais darbus dirbdavo su daina ir muzika, žaidė
liaudies žaidimus, dainavo.
Pasitarusios su savo „Ančiukais“ nutarėme pamokyti ir savo tėvelius įvairių žaidimų ir ratelių.
Ugdydamos vaikučius stengiamės į šį procesą įtraukti ne tik tėvelius individualiai, bet suburti visą
grupės bendruomenę, tuo labiau kad šiais skubos laikais pasilinksminti su vaikais ne visada atsiranda
laiko. Šiandieniniame gyvenime vaikų ir tėvelių šventės dažniausiai vyksta atskirai. Kai kurie
vaikučiai net abejojo, kad jų tėveliai šoks kartu su jais. Šventę pradėjome rateliu- „Graži mūsų
šeimynėlė“, visi po truputį atsipalaidavo ir įsijungė į ratelius, ir aišku, negali atsakyti savo vaikui, kai
jis spinduliuojančiomis džiaugsmu akutėmis, kviečia į ratelį. Visi linksminomės, šokome, vaikai minė
mįsles, o kai užtraukėme „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...“ gražu buvo klausyti. Vakaronę
užbaigėme žaidimu „Siūlai, siūlai susivykit..“, ir susivijome visi į tvirtą kamuolį kaip darni šeima,
kurios svarbiausias tikslas – vaikas.
Po linksmybių, pavargę susėdome prie bendro stalo, vaišinomės kepinta duona ir dalijomės savo
pastebėjimais, norais, palinkėjimais. Visi sutarėme dėl vieno - kad mūsų auklėjami vaikučiai išaugtų
gerais, dorais žmonėmis ir nepamirštų savo tautiškumo, puoselėtų , tęstų senolių tradicijas ir jas
perduotų ateinančioms kartoms.
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ mokytojos:
Sigita Bartkuvienė ir Rasa Žygaitienė

DEŠIMT PATARIMŲ, KURIUOS VERTA ŽINOTI
KIEKVIENAM TĖČIUI IR MAMAI
1. Geriau aptarti su vaiku, kas negalima ir kodėl. Draudimų negali būti daugiau, nei leistinų
dalykų. Jei vaikas supranta draudimo esmę, tikimybė, kad jo klausysis, kur kas didesnė.
2. Negrasinkite vaikui, kad imsite jo nemylėti. Veikiausiai jis jumis nepatikės, o tik įsitikins,
kad galima meluoti siekiant savo tikslo. Geriau pasakyti, kad jums nepatinka ne vaikas, o jo
veiksmai.
3. Nereikia per daug lepinti vaiko.Kai suaugusieji viską daro už jį, vaikas neturi galimybės
gauti vertingos patirties. Tuo pat metu jis jaučiasi pažemintas ir bejėgis. Pasiūlykite vaikui
kažką padaryti pačiam, o jei jam nepavyks, padėkite.
4. Tuo pat metu nereikalaukite iš vaiko per didelio savarankiškumo. Visada naudinga kažką
daryti kartu, ne už vaiką, o kartu su juo. Jei apsimetate, kad jums tas pats, kuo užsiima
vaikas, nenustebkite, jei jis ims elgtis blogai – jis tik siekia atkreipti jūsų dėmesį.
5. Nereikia elgtis su vaiku kaip su geriausiu draugu, aptarinėti su juo savo problemų.
Siekdamas patikti tėvams, vaikas rodys dėmesį, tačiau juk tuo metu jis galėtų žaisti su
draugais, dalintis su jais tuo, kas jam svarbu. Kartais galima aptarti šeimynines problemas,
bet neperlenkite lazdos.
6. Nereikalaukite iš vaiko, kad jis įgyvendintu jūsų svajones. Net jei vaikystėje jums norėjosi
sportuoti arba muzikuoti, tačiau nebuvo galimybių, negalvokite, kad vaikas su malonumu
tuo užsiims. Jis gali turėti savų interesų, kitų gabumų. Prasminga nukreipti vaiką viena ar
kita linkme, tačiau jeigu jis susidomėjo, neverskite.
7. Netaupykite švelnumo. Apkabinkite ir pabučiuokite jį taip dažnai, kaip jam pačiam norisi.
Tai parodys vaikui, kad jis mylimas ir juo rūpinamasi, padės išsaugoti dvasinę pusiausvyrą
ir pasitikėjimą savimi.
8. Nedarykite vaiko savo nuotaikų įkaitu. Nereikia jam visko leisti, jei jums gera nuotaika, ir
atvirkščiai. Vaikas turi aiškiai žinoti, kaip į jo poelgius bus sureaguota. Pabandykite iš
anksto susitarti, o jei nesusivaldėte, atsiprašykite.
9. Neišgyvenkite, jei neturite galimybių patenkinti visų vaiko norų. Atsiminkite, kad
svarbiausia vaikui – meilė ir šiluma, o ne krūva dovanų. Leiskite laiką kartu, žaiskite,
sugalvokite savų žaislų – vaikas bus laimingas.
10. Visuomet raskite vaikui laiko, nors pusvalandį per dieną. Galima pasikalbėti, paskaityti
knygutė, pasaką prieš miegą, aptarti dienos įvykius. Atsiminkite, jei vaikui trūksta dėmesio
šeimoje, jis ima jo ieškoti iš pašalinių. Vaikui tiesiog būtina mamos meilė ir dėmesys.
Žurnalas „Tavo vaikas“

VAIKŲ EILĖRAŠČIAI IR MINTYS APIE ŽIEMĄ1
Su rogutėm nuo kalniuko
Važinėja mus vaikučiai.
Kaip smagu, kaip smagu
Važinėti nuo kalnų.
Atsigulti, pailsėti
Ant pusnies mums pagulėti.
Kaip smagu, kaip smagu
Atsigulti ant pusnų.
(„Širdukų“ grupė, 5 metai)

Mes nykštukai mažučiukai,
Nakčia vaikštom su žibintukais.
Mus akelės blizga,
Kaip mėnulio švieselės ir žvaigždelės.
(„Nykštukų“ grupė, 4 metai)

Kur tik balta, kur dairais,
Snaigės šokį šoka.
Medžiai apsnigti ir akmenys apsnigę,
Vaikai į lauką žaisti eina.
Žiema balta, smagu vaikams.
(„Drugelių” grupė)

Krenta snaigės pamažu,
Pažiūrėkim kaip gražu.
Baltos, purios lyg pūkeliai
Jos nutūpia ant delnelių.
O nutūpusios ištirpsta,
Vandenėliu jos pavirsta.
(„Kiškučių“ grupė, 5 metai)

Žiema, žiema šalta.
Žiema, žiema balta.
Kokia graži žiema,
Kai žaidžiame lauke.
Saulėtą dieną visi kartu,
Lipdom besmegenį pamažu.
(„Kačiukų“ grupė, Tėja 4 metai)

Daug sniegelio balto,
Taip smagu lauke.
Su ruogutėm nuo kalniuko
Čiuožkime drauge.
(„Ančiukų“ grupė)

KODĖL SNIEGAS BALTAS?
„Todėl, kad Senis šaltis nudažė sniegą, kad vaikams būtų smagu žaisti“ (Vijūnė, „Drugelių“ grupė);
„Sniegas yra baltas, nes jis yra iš vandens“ (Rapolas, „Ančiukų“ grupė);
„Sniegas panašus į popierių“ (Vytautė, „Ančiukų“ grupė);
„Todėl baltas, kad jis sninga“ (Ugnė, „Ančiukų“ grupė);
„Niekas nepapila dažų“ („Širdukų“ grupė);
„Tokį angeliukai barsto“ („Širdukų“ grupė).

KODĖL ATEINA ŽIEMA?

„Todėl, kad yra tokie mėnesiai“ (Liepa, „Drugelių“ grupė);
„Iš debesų ateina žiema“ (Rapolas, „Ančiukų“ grupė);
„Po rudens ateina žiema“ (Ugnė, „Ančiukų“ grupė);
„Kai pradeda snigti ir ateina žiema“ (Vytautė, „Ančiukų“ grupė);
„Jei būtų vien vasara, būtų liūdna“ („Širdukų“ grupė).

KOKS KALĖDŲ SENELIO MĖGSTAMIAUSIAS VALGIS?
„Musiet valgo daug ledų“ (Arnas, „Kiškučių“ grupė);
„Jis valgo daug snaigių“ (Vakaris, „Kiškučių“ grupė);
„Sveikas maistas, nes turi būti sveikas, reikia daug vaikų lankyti“ („Širdukų“ grupė).

KAS GYDO KALĖDŲ SENELĮ, KAI JIS SERGA?
„Daktaristai“ (Matas, „Kiškučių“ grupė);
„Jis neserga, visos ligos pas jį sušaldytos“ (Evutė, „Kiškučių“ grupė);
„Nykštukai ir snieguolės“ („Širdukų“ grupė).

KAS YRA KALĖDOS?
„Kalėdos, tai kai sninga snaigės“ (Luknė, „Drugelių“ grupė);
„Kalėdos, tai kai būna Kūčios“ (Gustė, „Drugelių“ grupė);
„Man Kalėdos, tai Kūčios ir Naujieji metai“ (Ugnė, „Drugelių“ grupė);
„Kai yra eglutė, susitvarkai žaislus ir būna Kalėdos“ (Ugnė, „Ančiukų“ grupė);
„Kalėdos yra žiema“ (Rapolas, „Ančiukų“ grupė);
„Puošni šventė“ („Širdukų“ grupė);
„Dovanų maišo dienos“ („Širdukų“ grupė).

KAS YRA KALĖDŲ SENELIS?
„Kai atėjo Senelis su baltom pėdom, o mama paveikslavo“ (Ana, „Drugelių“ grupė);
„Man labai patiko darželyje, kur buvo nykštukas ir Kalėdų senelis“ (Eva, „Drugelių“ grupė);
„Jis yra raudonas, atneša dovanėlių“ (Ugnė, „Ančiukų“ grupė);
„Kalėdų senelis padeda dovanas vaikams“ (Ignas, „Ančiukų“ grupė);
„Dovanų dėdė“ („Širdukų“ grupė).

LAIKRAŠTĮ IŠLEIDO
Indra Macienė
Genovaitė Pauliuvienė
Rima Pukinskienė
Dalia Vasiliauskienė
Birutė Montvilienė

1 Vaikų kalba netaisyta.

