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Projekto „Futboliukas. Kiškis Hansas žaidžia futbolą" baigiamasis
renginys

2017 m. sausio 26 d. įvyko baigiamasis Lietuvos
futbolo federacijos ir Goethe's instituto vykdomos
ilgalaikės masinio futbolo programos
„Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekto
„Futboliukas. Kiškis Hansas žaidžia futbolą"
renginys – ikimokyklinukų komandų rajoninės
varžybos „Futboliukas 2017“.
Renginio pradžioje Šilalės lopšelio-darželio
„Žiogelis“ ugdytiniai į tautinį šokį įtraukė net
futbolo
kamuolį
(muzikos
pedagogė
G.
Pauliuvienė), o futbolo kamuolys (direktoriaus
pavaduotoja ugdymui K. Ačė) visiems priminė
sveikos mitybos pagrindus bei pravedė mankštą
vokiečių kalba.
Varžybų metu žaidė 5 komandos: 3 Šilalės
lopšelio-darželio „Žiogelis“ komandos, 1 Šilalės r.
Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos
komanda bei 1 Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro
Stulginskio gimnazijos komanda.
Renginyje dalyvavo Lietuvos masinio futbolo
asociacijos projektų vadovas Ignas Marcinkevičius,
Goethe‘s instituto patarėja ankstyvajam kalbos
ugdymui Laura Frolovaitė, Šilalės rajono meras
Jonas Gudauskas, Mero patarėjas Kęstutis Ačas bei
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa
Kuzminskaitė.
Futboliuku susižavėjo ne tik vaikai, bet ir
suaugusieji, nes varžybų pertraukos metu Šilalės

lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogų komanda
„Spyris“ pakvietė svečius sužaisti futboliuką.
Varžyboms teisėjavo kiškis Hansas (kūno kultūros
pedagogė I. Macienė), o palaikyti komandas ragino
futbolo kamuolys (K. Ačė).
Varžybose dalyvavę vaikai ir pedagogai buvo
apdovanoti padėkomis, kvietimais į piceriją
„Bambą picą“ ir kitomis rėmėjų dovanomis.
Nuoširdžiai dėkojame renginio rėmėjams: Bamba
pica, UAB „Pasaulio bamba“ direktoriui T.
Bergeliui bei Šilalės rajono savivaldybės merui J.
Gudauskui.
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, projekto „Futboliukas.
Kiškis Hansas žaidžia futbolą“ koordinatorė
Kristina Ačė
Nuotraukos S. Bytaitienės, D. Kasiliauskienės, R.
Lukošienės

Šilalės viešojoje bibliotekoje
Lopšelio-darželio ugdytinių
piešinių paroda

Šilalės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyriuje buvo eksponuojama Šilalės lopšeliodarželio „Žiogelis“ ugdytinių piešinių paroda
„Seniai besmegeniai“.

Dalyvaujame sveikos gyvensenos
ugdymo programoje „Sveikatiada“
Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ dalyvauja
ilgalaikės
sveikos
gyvensenos
ugdymo
programoje „Sveikatiada“, kuri suteikia mūsų
mažiems ugdytiniams žinių ir praktinių įgūdžių
apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.

Nuotrauka D. Kasiliauskienės

Vasario 16-ąjai paminėti skirtą
akciją „Mes – už gyvybę“
2017 m. vasario 6 d. Šilalės lopšelyje-darželyje
„Žiogelis“
vyko
Šilalės
lopšelio-darželio
„Žiogelis“ bendruomenės inicijuota ir kartu su VšĮ
„Nacionalinio kraujo centro“ darbuotojais
organizuota akcija „Mes - už gyvybę“.
Akcijoje, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti, dalyvavo net 50
įstaigos darbuotojų bei ugdytinių tėvelių.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems šią
akciją suorganizuoti, ypatingą ačiū tariame
įstaigos darbuotojams ir ugdytinių tėveliams, kurie
nepagailėjo laiko ir pastangų padėti sergantiems
žmonėms.

Vaikai su pedagogių pagalba ruošė grupės
mankštą, o 2017 m. vasario 20, 21, 22 dienomis
visi lopšelį-darželį lankantys vaikai dalyvavo
„Mankštiadoje“, t.y. švenčių metu vaikai įveikė
koridoriuose kūno kultūros pedagogės I. Macienės
įrengtą kliūčių ruožą, salėje visi kartu atliko
mankštą, žaidė žaidimą „Valgomas-nevalgomas“,
dalyvavo protų mūšyje, smagiai kartu linksminosi
mankštindamiesi, mokėsi sveikos mitybos
ypatumų ir t.t.
Kiekviena grupė buvo apdovanota puikiu vaisių ir
daržovių
„pyragu“
bei
direktorės
D.
Kutniauskienės
padėkos
raštais.
Dėkojame visoms pedagogėms, kurios nuoširdžiai
ir atsakingai ragino vaikus mankštintis ir nuolatos
stengiasi, kad vaikai būtų sveiki bei laimingi.

„Gurgu, gurgu į Kaziuko turgų“

Žiemą gąsdino mažieji Šilalės
lopšelio-darželio „Žiogelis“
ugdytiniai
Užgavėnės arba vaikučių vadinama „Blynų
šventė“ – tai bene labiausiai vaikų laukiama
žiemos pabaigos šventė, kurios metu galima dūkti,
išdykauti, triukšmauti ir už tai dar blynų gauti.
Mes, šventės organizatorės, Šilalės lopšeliodarželio „Žiogelis“ darbuotojos, nutarėme jog
visiems būtų smagiau jei šventėje dalyvautų ir
vaikučių tėveliai.
Šventės šeimininkė ragino visus linksmintis ir kuo
toliau vyti žiemą, kad ji persigalvojusi nesugrįžtų,
o už tai visiems žadėjo blynų, kurie – ne tik
vaišės, bet ir vis skaisčiau šviečiančios saulės
simbolis. Žiemą gąsdino daugybė persirengėlių:
tai raganos, velniai, ožkos, čigonai, ir žydelis,
kuris išsigandęs tokios gausybės pabaisų net
susirgo.
Visiems besilinksminant pasigirdo triukšmas, kurį
sukėlė Lašininis ir Kanapinis. Varžovą įveikęs
Kanapinis pranešė imantis valdžią ir paskelbė, kad
nuo rytojaus Gavėnia ir nevalia liesti riebių ir
sočių patiekalų. Šventės pabaigoje, kartu su More,
buvo sudeginti ir per metus susikaupę vaikų
nupiešti blogiukai.
Prisitrepsėjusius ir kuo toliau nuvijusius žiemą
persirengėlius šeimininkė, kaip ir buvo žadėjusi
vaišino blynais, arbata ir dėkojo už šaunų žiemos
išvarymą.
Džiaugiamės gausiu būriu šventės dalyvių ir
informuojame, kad iki 2017 m. kovo 6 d. Šilalės
lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ galite pasigrožėti
nuostabia ugdytinių tėvelių, senelių ir kitų šeimos
narių pagamintomis net 62 Užgavėnių kaukėmis.
Auklėtojos:
Sigita
Bartkuvienė
Pilypienė, nuotr. K. Ačės

ir Daiva

Kaip ir kiekvienais metais, atėjęs pavasaris į mūsų
šalį atneša triukšmingą Kaziuko šventę, nuo
kurios taip pat nėra atsiejamos šurmuliuojančios
mugės.
Kaip ir kasmet, kovo 3 d. Šilalės lopšelyje –
darželyje „Žiogelis“ taip pat vyko Kaziuko šventė.
Ji prasidėjo užgrojus linksmai liaudiškai muzikai,
kuriai pritarė linksmai nusiteikę Kazys ( auklėtoja
B. Montvilienė ) ir Kazytė ( auklėtoja R.
Katauskienė ). Kazys pasidžiaugė visai neseniai
prasidėjusiu pavasariu ir, trumpai papasakojęs
apie Šv. Kazimierą, su Kazyte ėmė ruoštis
Kaziuko mugei. Jie mezgė, drožinėjo, džiaugėsi
savo rankdarbiais, o paskui linksmai uždainavę
išvyko savo dirbinių parodyti vaikučiams.
Kaziuko šventę ir toliau lydėjo linksma nuotaika,
visi šokome, dainavome, o Kazytei pakvietus, visi
linksmai, traukinėliu, išskubėjome į Kaziuko
mugę. Šiemet mūsų Kaziuko mugė – netradicinė,
mes nepirkome, nepardavinėjome, tačiau turėjome
galimybę pažiūrėti, kaip veriami karoliai, kaip
mezga mezgėjos, ko prikepė kepėjai bei, žinoma,
pasivaišinti Kaziuko ir Kazytės garuojančia
arbata, kepta duonele bei sūriu. Po šurmulingos
Kaziuko mugės linksmai nusiteikę visi dalinosi
šventės įspūdžiais.
Auklėtojos Raimonda Katauskienė ir Birutė
Montvilienė, nuotr. K. Ačės

Šilalės rajono ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų
plakatų ir meninio skaitymo
konkursas „Lietuvėle, tu graži!“
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė,
D. Jogminienės iniciatyva, organizavo jubiliejinį
10-ąjį
Šilalės
rajono
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų plakatų ir meninio
skaitymo konkursą „Lietuvėle, tu graži!“.
Konkursui, skirtame Tautinio kostiumo metams
bei Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti, pateikti 22 plakatai (kūrybiniai komandiniai darbai), o meninio skaitymo
konkurse dalyvavo net 38 mažieji (nuo 3 iki 6
metų) Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“, Šilalės
Dariaus ir Girėno progimnazijos, Laukuvos
Norberto Vėliaus gimnazijos, Kvėdarnos Prano
Liatuko pradinės mokyklos, Pajūralio pagrindinės
mokyklos, Upynos Stasio Girėno mokyklos,
Obelyno pagrindinės mokyklos, Kaltinėnų
Aleksandro Stulginskio gimnazijos ir Pajūrio
Stanislovo Biržiškio gimnazijos skaitovai.
Konkursas vyko II etapais. Pirmasis etapas vyko
ugdymo įstaigose, o II (rajoninis) konkurso etapas
vyko Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“.
Šilalės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų plakatų konkurso „Lietuvėle, tu
graži!“ darbų vertinimo komisija, Šilalės meno
mokyklos pedagogės I. Venckienė ir S. Dargienė
bei sekretorė D. Jogminienė, 2017 m. kovo 6 d.
išrinko gražiausius plakatus.
Apie
tai
kviečiame
http://silalesdarzelis.lt

skaityti

plačiau:

Dalyvavome „Sodinčiaus“ projekte
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdytiniai
dalyvauja projekte „Sodinčius“ ir savo lopšeliuidarželiui nori laimėti vieną iš 20 – ties šiltnamių,
tačiau šiam tikslui pasiekti reikėjo surinkti labai
daug balsų. Dėkojame visiems, kurie balsavote už
mūsų šiltnamį.

Dalyvavome paramos programoje
„Geridarbai.lt“
Teikėme
paraišką
paramos
programai
„Geridarbai.lt“. Prašėme finansavimo saugaus
eismo aikštelės priemonių atnaujinimui, tačiau
finansavimo gauti nepavyko. Dėkojame visiems,
kurie palaikėte mūsų idėją.

„TEATRIUKAS 2017“
Kasmet, kovo mėn. 27 d. yra minima Tarptautinė
teatro diena. Ta proga, Šilalės lopšelyje-darželyje
„Žiogelis“ jau tradicija tapo organizuoti Teatro
savaitę.
Šiais metais buvo organizuotas savaitinis
projektas „Atrakinkim pasakų skrynią”. Projekto
sumanytoja – auklėtoja metodininkė D.
Kasiliauskienė.
Pasakos vaikus labai traukia. Jos praturtina vaikų
fantaziją, ugdo socialines ir moralines nuostatas,
moko elgesio normų, turtina kalbą.
Visą savaitę grupių auklėtojos sekė mažiesiems
pasakėles,
ugdytiniai
spalvino,
piešė
mėgstamiausius pasakų veikėjus, ruošė piešinių
parodėles.
Kasdien ugdytiniai rinkosi į darželio salę, kurioje
vyresniųjų
grupių
ugdytiniai
inscenizavo
pasakėles.
Lopšelio-darželio auklėtojos ir „Saulučių” grupės
„varlytės” vaidino rusų liaudies pasaką „Katinas

žvejys”. Šią pasaką veikėjai suvaidino ir Šilalės
socialinių paslaugų namų gyventojams, kurie

inicialais papuošė
autobusiuką.

aktoriams negailėjo nuoširdžių aplodismentų.

Kristina Ačė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Autorės ir G. Juškaitės nuotraukos

Auklėtoja Silva Bytautienė, nuotr. K. Ačė

Dalyvaujame tradicinius šokius
puoselėjančiame Lietuvos mokyklų
konkurse „Visa mokykla šoka“
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė
dalyvauja tradicinius šokius puoselėjančiame
Lietuvos mokyklų konkurse „Visa mokykla šoka“.
Jau nuo praėjusių metų spalio mėnesio ugdytiniai
yra aktyviai mokomi įvairių liaudies šokių,
kuriuos pademonstruoja per tradicines ir
netradicines
ugdymo
įstaigos
šventes.
2017 m. balandžio 11 d. Šilalės lopšelyje
darželyje „Žiogelis“ lankėsi energinga Šilalės r.
savivaldybės kultūros centro jaunimo folkloro
ansamblio „Gers smuoks“ (vadovė I. Kėblienė ir
J. Kažukauskienė) bei Šilalės Simono Gaudėšiaus
gimnazijos būrelio „Etnokultūros studija“ (vadovė
I. Kėblienė) jaunimo komanda, kuri pasipuošusi
tautiniais kostiumais, Lietuvių liaudies šokių
mokė lopšelio-darželio „Žiogelis“ viduriniųjų ir
vyresniųjų grupių vaikučius, pedagogus ir kt.
įstaigos
darbuotojus.
Po linksmų šokių ir žaidimų direktorė D.
Kutniauskienė svečiams tarė padėkos žodį, įteikė
dovaną – vaisių asorti, palinkėjo dar ilgai,
energingai puoselėti tautinius šokius ir savo

Šilalės

kultūros

centro

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“
inicijavo Tarptautinį aplinkosauginį
projektą „Mes – žemės draugai“
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Kristina Ačė inicijavo
Tarptautinį aplinkosauginį projektą „Mes – žemės
draugai“, kurio partnerės yra ugdymo įstaigos ne
tik iš Lietuvos, bet ir iš Vokietijos, Slovakijos,
Serbijos, Rumunijos, Turkijos, Graikijos ir
Lenkijos. Projekto tikslas – ugdyti vaikų savimonę
ir atsakomybę rūpintis supančia aplinka
formuojant teisingą požiūrį į save, į augalų,
vabzdžių, gyvūnų išlikimą bei švarią aplinką, kuri
daro
didžiulę
įtaką
žmonių
sveikatai.
Bendradarbiaujant su Šilalės bitininkų draugijos
„Vaškas“ pirmininku Kęstučiu Aču nuspręsta
projektą pradėti su tarptautine kūrybinių darbų
paroda „Mes saugome bites“. Pedagogai
supažindino vaikus su bičių sandara, išvaizda,
bičių teikiama nauda žmogui ir gamtai, o po to
visa komanda kūrė kūrybinį darbelį. Kviečiame
pasigrožėti virtualia tarptautine kūrybinių darbų
paroda Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“
facebook paskyroje ir prisidėti prie bičių
išsaugojimo, nes jei išnyks bitės, išnyksime ir
mes.

Mamyčių dienai skirta šventė
„Dovana mamai“
Yra Žmogus pasaulyje tik vienas
Ir plaka mylinti viena širdis.
Švelniausiom rankom apkabins
kiekvieną
Ir nemylėti niekad neišdrįs...
(V. L.)
Visų gražiausias metų laikas – pavasaris. Jis
gražus ne tik dėl to, kad gamta pasipuošia žaluma
ir žiedais, bet ir dėl to, kad visi sugrįžtame į
vaikystę, į prisiminimus, į gimtus namus, kur
mūsų laukia sugrįžtančių pats brangiausias
žmogus – Mama.
Balandžio 28 – osios popietę visi Šilalės lopšeliodarželio „Žiogelis“ ugdytiniai, lydimi auklėtojų ir
jų padėjėjų, sugužėjo į Šilalės kultūros centrą, kur
vyko mamos dienai skirta šventė „Dovana mamai“
Šventę pradėjo šokėjai (vadovas Justas Bareišis).
Pilnutėlei salei pačius šilčiausius žodžius
deklamavo skaitovai iš kiekvienos grupės.
Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė svečiai:
Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas, Šilalės
rajono savivaldybės administracijos direktorius
Raimundas Vaitiekus, Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė bei Šilalės
lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė Dalia
Kutniauskienė.
Žaisdami ir išdykaudami, susimąstę ir išsigandę
meškiukai Tedis (auklėtoja Vida Leščauskienė) ir
Barnis (auklėtoja Rasa Žygaitienė) pristatė grupių
pasirodymus, kuriems vadovavo muzikos vadovė
Genovaitė Pauliuvienė.
Visos šventės metu buvo demonstruojamos
nuotraukose užfiksuotos pačios gražiausios
vaikučių akimirkos „Kartu su mama“.
Nuoširdžiai dėkojame darželio direktorei Daliai
Kutniauskienei už dekoracijas, grimą, direktoriaus
pavaduotojai ugdymui Kristinai Ačei bei kultūros
centro garso operatoriui Gediminui Pilypui.
Auklėtojos V. Leščauskienė ir R. Žygaitienė,
nuotr. K. Ačės

Rajoninė sporto šventė „Vaikystės
spindulėlis 2017"
Besibaigiant mokslo metams Šilalės lopšeliodarželio „Žiogelis“ bendruomenė organizavo
rajoninę sporto šventę „Vaikystės spindulėlis
2017“.
Šventėje dalyvavo
22 ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų komandos iš
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, Pajūrio
Stanislovo Biržiškio gimnazijos, Upynos Stasio
Girėno
mokyklos,
Žadeikių
pagrindinės
mokyklos, Pajūralio pagrindinės mokyklos,
Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos bei
Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos.
Atvykstančius į šventę dalyvius pasitiko girinis
(auklėtoja S. Bytautienė), žiogas (kūno kultūros
pedagogė I. Macienė), ežys (auklėtoja L.
Sabockienė), lapė (auklėtoja V. Juzaitienė), meška
(logopedė A. Ignotienė), šarka (auklėtoja D.
Bogužienė).
Šventę pradėjo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“
„Saulučių“ ir „Naminukų“ grupių ugdytiniai su
nuotaikingu vasarišku šokiu (muzikos pedagogė
G. Pauliuvienė).

Sveikinimo žodį tarė Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera
Macienė bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė Akvilina Žąsytienė.
Šventėje vaikai atliko mankštą, aktyviai dalyvavo
įvairiose sportinėse rungtyse, o pavargę vaišinosi
savo atsineštais sumuštiniais ir organizatorių
sausainiais
bei
arbata.
Visos 22 komandos buvo apdovanotos mero
padėkos raštais ir saldžiomis dovanėlėmis, už
kurias nuoširdžiai dėkojame Merui Jonui
Gudauskui. Už pagalbą organizuojant renginį
dėkojame Akvilinai Žąsytienei.
Kristina Ačė,
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,laikinai pavaduojanti
direktorių, nuotr. Autorė

Išleistuvių akimirkos
Gegužės mėnesį lopšelyje-darželyje „Žiogelis“
šurmuliavo
„Pelėdžiukų“,
„Naminukų“,
„Kačiukų“ ir dalis „Kiškučių“ bei „Širdukų“ gr.
ugdytiniai. Vaikai, pedagogai ir tėveliai ruošėsi
nuostabiai išleistuvių šventei, kurios metu tėveliai
pasidžiaugė vaikų šokiais, dainomis, eilėmis bei
vaidinimais.
Vaikai atsisveikino su žaislais ir jau noriai laukia
rudens, nes 2017-2018 m.m. pradės Šilalės
Dariaus ir Girėno progimnazijos priešmokyklinių
ugdymo grupėse.
Vaikučiams ir jų tėveliams linkime širdyje išlikti
vaikais ir džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka!
Kviečiame pasigrožėti užfiksuotomis išleistuvių
akimirkomis.
K. Ačė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai pavaduojanti direktorių

Linkime šiltų, svajingų ir
nepamirštamų vasaros
atostogų!

