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         RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ 
 

Rugsėjis švelnus kaip kailiukas katės,  

Jis Vasarą šiandien namo išlydės,  

Miške pakabintą drabužį jos žalią  
Jis šiąnakt nuspalvins kaip vaiko knygelę.  

(J. Erlickas „Rugsėjis“) 

 
           2016-2017 m. m. tradiciškai prasidėjo Rugsėjo 1-
osios švente. Ugdytiniai, jų tėveliai, pedagogai ir kiti 
įstaigos darbuotojai su šypsenomis veiduose ir vedini 
naujų tikslų dalyvavo nuostabiame mažųjų pasirodyme.  
         Besišypsant saulutei vaikučiai giedojo „Tautišką 
giesmę“, darželio himną, deklamavo eiles, kartu su 
tėveliais šoko šokius ir dainavo dainas. 
         Šventę papuošė ir mažuosius ugdytinius džiugino 
nuotaikingi zuikučio bei laputės personažai (auklėtojos O. 
Dajorienė ir D. Kasiliauskienė). 

 
                                                                         Nuotrauka K. Ačės  

 

PASIEKĖME LIETUVOS REKORDĄ 

„MASIŠKIAUSIA VAIKŲ SU ŽAISLINĖMIS 

MAŠINOMIS EISENA“ 

 
         2016 m. rugsėjo  21 d. Šilalės gatvėmis šurmuliavo 
472 vaikų eisena, kurios tikslas – Tarptautinės dienos be 
automobilio proga atkreipti visų dėmesį į aplinkos 
užterštumo mažinimą.  
        Labai džiaugiamės, kad mūsų pastangos buvo 
įvertintos ir siektas rekordas „Masiškiausia vaikų su 
žaislinėmis mašinomis eisena" patvirtintas, o Šilalės 

lopšelis-darželis „Žiogelis“ bus įtrauktas į Lietuvos 
rekordų knygą.  
      Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie renginio 
organizavimo: garsiam Lietuvos lenktynininkui B. 
Vanagui, jo padėjėjai R. Cukurienei, idėjos autorei V. 
Juzaitienei, vaikučiams, jų tėveliams, auklėtojoms, 
auklytėms,  Šilalės rajono merui J. Gudauskui, R. 
Norvilienei, D. Danylienei, D. Ūksui, visiems Šilalės 
lopšelio-darželio „Žiogelis“ administracijos 
darbuotojams, Šilalės kultūros centro darbuotojams, 
Šilalės r. savivaldybės kultūros centro pučiamųjų 
instrumentų orkestrui (vad. Z. Levickis) bei 
choreografinei grupei (vad. L. Andrejauskienė), 
Jauniesiems policijos rėmėjams, Tauragės apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono 
policijos komisariato atstovams, Lietuvos policijos 
simboliui – šuniukui Amsiui, savanoriams, Šilalės 
Dariaus ir Girėno progimnazijos šauliams, UAB 
„Šilalės komunalinis ūkis“. Už atšvaitus dėkojame VĮ 
Tauragės regiono kelių Saugaus eismo ir kelių 
priežiūros skyriaus viršininkui R. Pociui, už pagalbą 
organizuojant renginį ir dovanas tariame ačiū Šilalės 
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 
darbuotojoms (R.  Lekavičienei, T. Voverienei, J. 
Valančienei). 

 
                                             Nuotrauka J. Bergelienės  

 



 

AKTYVIAI SPORTUOJAME 
 
       Prasidėjus mokslo metams kūno kultūros pedagogės I. 
Macienės iniciatyva Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 
ugdytiniai aktyviai laiką leido Šilalės miesto stadione.  
       Būsimi sportininkai bėgo krosą, šoko šuolius į tolį ir 
mėgavosi nuostabiu rudens oru.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  Pedagogių nuotraukos 

 

 

MOKYTOJŲ DIENA „AČIŪ, TAU“ 
  

    Albertas Enšteinas yra sakęs: „Didžiausias mokytojo 
pasiekimas yra sugebėjimas pažadinti mokinio 
kūrybiškumą ir smalsumą“. Darželyje šis pasiekimas yra 
ypatingai svarbus.   
      Kaip ir kiekvienais metais spalio mėn. Šilalės 
lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ yra minima Tarptautinė 
mokytojų diena. Šventės metu šiais mokslo metais Šilalės 
lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogus sveikino 
„Pelėdžiukų“ grupės vaikučiai su auklėtojomis O. 
Dajoriene bei V. Ričkiene. Vaikučiai dainavo, šoko ir 
deklamavo eiles. Auklėtojos pasirūpino nuostabiomis 
dovanėlėmis – natūralia, kvapnia žolelių arbata bei 
gėlėmis. 
     Šventės metu direktorė D. Kutniauskienė pasveikino 
jubiliejinius metus įstaigoje dirbančias auklėtojas I. 
Kazlauskienę, S. Bytautienę ir O. Mikutienę. 
     Šventę nuostabiomis dainomis pagyvino ir pedagoges 
nustebino Šilalės meno mokyklos mokiniai. Ačiū Meno 
mokyklos direktoriui A. Goštautui, dainininkėms, 
muzikantams bei juos rengusiems pedagogams. 
      Po koncerto pedagogus nudžiugino tėvelių, vaikučių ir 
įstaigos darbuotojų staigmena – bendrai kurtas video įrašas 
su linkėjimais. Už šį bendrą darbą tariame nuoširdų ačiū 
visiems tėveliams ir vaikučiams, kurie prisidėjo prie šitos 
staigmenos kūrimo. Buvo labai malonu su Jumis bendrauti 
ir bendradarbiauti. Kartu mes galime įveikti viską. 
      Labai pagelbėjo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 
mokiniai, kurie leido pedagogams pasidžiaugti švente ir 
išbandė jėgas dirbant su vaikais. Už tai dėkojame Šilalės 
Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriui S. Norbutui. 
      Šventės rėmėjai: UAB „Sanitex“, UAB „Pitlius“, UAB 
„Kretingalės mėsa“ ir AB „Pieno žvaigždės“. 

 
 

 
 

                                                   
Nuotraukos K. Ačės  

 

ŠVENTINIS RYTMETIS „KOŠE, MALOŠE, 

KOKIA TU SKANI“ 

 
      Gražų rudens rytą darželyje vyko šventinis 
rytmetis „Koše, maloše, kokia tu skani". Šios gražios 
šventės metu Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 
ugdytinius sveikai maitintis skatino ir kartu su vaikais 
daržovių sriubą virė išdykęs zuikis (auklėtoja R. 
Kazlauskienė) ir darbininkė šeimininkė (auklėtoja V. 
Leščauskienė).  

 

 
                                                                              Nuotrauka K. Ačės  

 

SŪRIO ŠVENTĖ „BUVO GERA 

GASPADINĖ“ 
  
     2016 m. lapkričio 17 d. auklėtojos D. 
Vasiliauskienė, D. Bogužienė ir muzikos pedagogė G. 
Pauliuvienė visus kvietė į netradicinę kulinarinio 
paveldo šventę „Buvo gera gaspadinė“.  
      Šventė netradicinė todėl, kad praėjusius kelis 
metus vaikučiai buvo supažindinami su duonos 
kepimo papročiais ir tradicijomis, o šiais metais 
dainuodami lietuvių liaudies dainas, vaidindami ir 
šokdami ugdytiniai, persirengę įvairiais personažais, 
dalyvavo skanaus naminio sūrio gaminimo procese.   
      Dėkojame visoms pedagogėms ir auklytėms už 
vaikų paruošimą šventei, o direktorei - už nuostabų 
salės dekoravimą. 

 



 
                                                                Nuotrauka K. Ačės 

 

„DEGA ADVENTO ŽVAKELĖS“ 
  

        Šilalės lopšelį-darželį „Žiogelis“ aplankė nuostabaus 
grožio angeliukai, su kuriais kartu giedodami giesmes ir 
degdami žvakes paminėjome advento pradžią. Auklėtojos 
priminė visiems, kuo nepaprastos yra šios laukimo 
savaitės, o klebonas kan. dr. A. Genutis nuoširdžiai 
palinkėjo būti geresniems ir jokiu būdu nelaikyti pykčio 
širdyse. 
        Nuoširdžiai dėkojame auklėtojoms Silvai Bytautienei 
bei O. Mikutienei bei jų padėjėjoms L. Gudauskienei ir V. 
Motuzienei už šventės organizavimą. Už dekoracijas 
tariame ačiū direktorei D. Kutniauskienei. 

 
                                                                       Nuotrauka K. Ačės 

 

KŪRĖME GYVĄ SKULPTŪRĄ 
 
       Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdytiniai ir 
pedagogės dalyvavo Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos 
minėjime „Nebūk už mane - būkime drauge“, kurį 
organizavo Šilalės rajono savivaldybė.  
      Vaikučiai sukūrė gyvą skulptūrą – sujungtus ženklų 
„Neįgalus“ ir „Pėščiųjų takas“ simbolius.   
      Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios idėjos 
įgyvendinimo: vaikams, pedagogėms, ūkio darbuotojams ir 
kt. 

 
                                                             Nuotrauka V. Liatuko 

 

 

 

PROJEKTAI IR KONKURSAI 
 

KONKURSAS „DALINUOSI VASARA“ 

 
        Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis" nuotrauka iš 
XL Lietuvos respublikinės bitininkų šventės dalyvavo 
Švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtame konkurse 
„Dalinuosi vasara“ ir laimėjo vieną iš keturių įsteigtų 
prizų. 

 
                                                                   Nuotrauka V. Dapkienės 

 

KOGNITYVINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMO 

PROJEKTAS „AŠ IR GAMTA“ 
 

     Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė 
vasaros metu direktoriaus pavaduotojos ugdymui 
iniciatyva dalyvavo respublikinėje iniciatyvoje 
„Atverk duris vasarai“, kurią vasaros metu 
organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo centras ir Lietuvos 
vaikų ir jaunimo centras. 
      2016 m liepos ir rugpjūčio mėn. darželio 
teritorijoje vyko kognityvinių gebėjimų ugdymo 
projekto „Aš ir gamta“ veiklos, t.y. iš gamtoje rastų 
gėrybių dėliojome logines sekas, įvairias formas bei 
kompozicijas, žaidėme žaidimus, šokome ir 
dainavome. Veiklų metu vaikučiai susitiko su įvairiais 
personažais: drugeliu, varlyte, saule, debesėliais, 
vasara, nežiniuku ir gėlėmis, o paskutinio susitikimo 
metu iš gamtoje rastų gėrybių pagaminome 
nepakartojamo grožio drugelį.  
      Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo centro interneto 
svetainėje 
http://www.lmnsc.lt/atviros_edukacines_erdves/?m=1 

 
                                                                Nuotrauka K. Ačės  

 

 

 

http://www.lmnsc.lt/atviros_edukacines_erdves/?m=1


DARŽELIO BENDRUOMENĖ DALYVAVO 

RESPUBLIKINIAME EKOLOGINIO ŠVIETIMO 

PROJEKTE  „ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ 

PER LIETUVĄ“  

 
      Iniciatyvios auklėtojos D. Kasiliauskienė, R. 
Žygaitienė, L. Sabockienė ir V. Leščauskienė nuo 
pavasario (2016 m. balandžio 7 d.) visą lopšelio-darželio 
„Žiogelis“ bendruomenę įtraukė į respublikinio projekto 
„Oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“, kuris tęsėsi iki 
2016 m. lapkričio 11 d. (Šviesos diena), sūkurį. 
      Projekto tikslas - tobulinti Lietuvos Respublikos 
švietimo  įstaigų bendruomenių  pažinimo ir 
gamtamokslinę kompetencijas. 
       Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdytiniai su 
auklėtojų, tėvelių, senelių ir kt. suaugusiųjų pagalba 
užaugino net 289 moliūgus, iš kurių pagamintas nuostabus 
101 m. ilgio traukinys puošė lopšelio-darželio „Žiogelis“ 
teritoriją. 
       Džiaugiamės galimybe dalyvauti šiame projekte, nes 
pagal moliūgų gausą ir traukinio ilgį visos Lietuvos mastu  
Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ užėmė antrą vietą.  
      Nuoširdžiai dėkojame visai darželio bendruomenei, 
ypatingai auklėtojoms, vaikams ir tėveliams, kurie 
prisidėjo prie šio projekto veiklų. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

             Nuotraukos K. Ačės 

 
MES – NUOSTABIAME PROJEKTE 

„FUTBOLIUKAS. KIŠKIS HANSAS ŽAIDŽIA 

FUTBOLĄ“ 
 
       Vokiečių kalbos užsiėmimą lankantys vaikai kūrė 
koliažą ir dalyvavo konkurse „FUTBOLIUKAS. KIŠKIS 
HANSAS ŽAIDŽIA FUTBOLĄ“.  
       Pateikę paraišką Lietuvos futbolo federacijai 
apsidžiaugėme, nes tapome šaunaus projekto 
,,FUTBOLIUKAS. KIŠKIS HANSAS ŽAIDŽIA 
FUTBOLĄ“ dalyviais. 

 

 
                                           Nuotrauka K. Ačės 

 

PAMINĖJOME TOLERANCIJOS DIENĄ 
 
       2016 m. lapkričio 16 d. prisijungėme prie 
Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimo.  
       Mūsų įstaiga šią dieną minėjo įtraukdama į veiklą 
grupių auklėtojas, vaikus, tėvelius, senelius ir kt. 
bendruomenės narius. Auklėtojos užsiėmimų metu 
ugdytiniams pasakojo apie žodžio TOLERANCIJA 
reikšmę, o vaikai kartu su savo šeimos nariais gamino 
įvairius paukščius, kuriais auklėtojos puošė Šilalės 
lopšelio-darželio „Žiogelis“ grupes bei koridorius. 
 

                   Vaikų mintys apie toleranciją 
 

         „Mano senelis yra tolerantiškas, nes jis 

niekada nepyksta ant močiutės, kai ji garsiai 
nusičiaudi ir visus išgąsdina.“ (Austėja, 5 m.) 
 

        „Jeigu kitas vaikas ilgai į mane žiūri, aš jam 
nerodau liežuvio, o pamerkiu vieną akį.“ (Gabija, 

5 m.) 
 
         „Turiu su visais draugauti, nes nykštukai 

girdi.“ (Aironas, 4 m.) 
 

       „Nereikia nervintis, neklausyti velniuko. Čia 
sėdi (rodo kairįjį petį) velniukas, o čia sėdi (rodo 
dešinįjį petį) angeliukas.“ (Arnas, 4 m.) 

 
      „Mano tėtis yra iš Lenkijos, bet čia Lietuvoje 

jį visi myli.“ (Oskar, 5 m.) 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                             Nuotraukos K. Ačės 

 

 

 

 
 



DALYVAVOME INICIATYVOJE 

 „ŠVARIŲ RANKŲ ŠOKIS 16“ 
 

      Spalio mėn. sveikatos priežiūros specialistė S. Žilytė 
visų darželio grupių vaikučius mokė taisyklingai plauti 
rankas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Nuotrauka K. Ačės 

        Lapkričio mėnesį buvo atrinkti geriausiai rankytes 
išmokę plauti vyresnio amžiaus vaikučiai, kurie rankų 
plovimo judesius pademonstravo šokio ritmu.  
      „Pelėdžiukų“ grupės vaikučių  (auklėtojos O. 
Dajorienė bei V. Ričkienė)  švarių rankų šokį galite rasti 
atidarę šią nuorodą 
https://www.youtube.com/watch?v=I1UvinzajSI 
 

SUSITIKIMAS SU KALĖDŲ SENELIU  

KLAIPĖDOJE 

 
     „Kiškučių" gr. vaikai lankėsi Klaipėdos lėlių teatre, 
kuriame susitiko su Kalėdų seneliu. Vaikai ne tik stebėjo 
spektaklį   „Kalėdų senelio namelis", bet ir kartu dalyvavo 
jame, žaidė su seneliu ir pingvinais. 
     Vaikus lydėjo auklėtojos V. Juzaitienė, B. Montvilienė 
ir J. Simonavičienė. 
 

 
                                          Nuotrauka V. Juzaitienės 

 

        LOPŠELYJE-DARŽELYJE LANKĖSI  
                               SVEČIAI 
 
      2016 m. rugpjūčio 13 d. Šilalės lopšelyje-darželyje 
„Žiogelis“ lankėsi svečių delegacijos iš Vokietijos ir 
Ukrainos. Svečius lydėjo Šilalės rajono meras J. 
Gudauskas. 
       Direktorė D. Kutniauskienė svečiams pristatė lopšelio-
darželio veiklą, parodė grupes, futbolo stadioną, žaidimų 
įrenginius ir kt. 
      Didžiausią įspūdį lopšelyje-darželyje svečiams paliko 
spalvų gausa, patriotiškumo ir tradicijų ugdymas. 
            

      Kadangi įstaigoje svečiai apsilankė šeštadienį, 
negalėjo susitikti su grupių pedagogėmis bei 
ugdytiniais.   

 
                                                                Nuotrauka D. Danylienės 

 
        Prasidėjus naujiems mokslo metams sulaukėme 
svečių iš Norvegijos.  
       Direktorė D. Kutniauskienė pristatė svečiams 
darželyje vykdomą veiklą, papasakojo apie renovaciją, 
parodė grupes.  
       Norvegams labai patiko kūno kultūros 
užsiėmimas salėje. 
 

 
                                                                      Nuotrauka K. Ačės 

 
     Prasidėjus žiemai, darželyje lankėsi trijų Klaipėdos 
darželių direktorės. Jos apžiūrėjo visas darželio grupes 
ir liko nustebintos erdvių pritaikymu ugdymui, spalvų 
gausa bei įdomių darbų, dekoracijų įvairove. 
 

 
Nuotrauka K. Ačės 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I1UvinzajSI


MOKSLO METŲ PRADŽIOJE „SAULUČIŲ“ GR. 

VAIKAI SULAUKĖ SVEČIŲ IŠ POLICIJOS 
 
      „Saulučių“ grupės ugdytinius aplankė R. Sadauskytė, 
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
Šilalės rajono policijos komisariato Viešosios policijos 
skyriaus Prevencinio poskyrio vyresnioji specialistė 
(bendruomenės pareigūnė) ir Lietuvos policijos simbolis 
Amsis. Jie vaikučiams priminė, kad gatvėje reikia elgtis 
labai atsargiai ir atsakingai. 

 
                                                             Nuotrauka V. Motuzienės 

 

MŪSŲ PASIRODYMAI  
 

ŠILALĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 

UGDYTINIAI XL LIETUVOS BITININKŲ 

ŠVENTĖJE 

  
      2016 m. rugpjūčio 6 d. Šilalės lopšelio-darželio 
„Žiogelis“ ugdytiniai dalyvavo pirmą kartą Šilalės rajone 
organizuojamoje XL Lietuvos bitininkų šventėje. 
       Mažosios bitutės ir meškučiai, kartu su bitininkais iš 
visos Lietuvos ir užsienio šalių, dalyvavo iškilmingoje 
eisenoje, sušoko bitučių ir meškučių šokį, oficialaus 
atidarymo metu į dangų paleido balandžius. 
       Nepaisant lietaus, mažieji šventės dalyviai pasirodė 
puikiai ir, organizatorių teigimu, labai papuošė šventę. 
       Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šio gražaus 
pasirodymo: vaikučiams, tėveliams, auklėtojoms bei 
auklytėms: R. Ežerskytei, O. Mikutienei, M. Čapaitei, K. 
Irtmonienei, G. Pauliuvienei ir V. Kutniauskienei. 
 

 
                                                                 Nuotrauka V. Dapkienės 

 
 

 

 

 

 

ŠILALĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 

UGDYTINIŲ PASIRODYMAS 

KONFERENCIJOJE 

 
            2016 m. rugpjūčio 29 d. Šilalės lopšelio-
darželio „Žiogelis“ ugdytiniai pasirodė ugdymo 
įstaigų vadovų ir mokytojų rudens konferencijoje 
„Mokyklos kaita: kontekstualumas, veiksmingumas, 
iššūkiai mokytojams“. 
 

 
                                                            Nuotrauka K. Ačės 

 

MES – ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS 

GIMNAZIJOJE 

 
         Š. m. lapkričio 12 d. mūsų mažieji ugdytiniai 
pasirodė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 95-
ojo jubiliejaus šventėje.  
         Mokyklai vaikučiai padovanojo savo piešinių 
bei minčių knygą „Aš eisiu į mokyklą“, kurią 
pagamino direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Ačė, 
ir nuostabų šokį. 
          Dėkojame vaikučiams, jų tėveliams, 
auklėtojoms R. Pukinskienei ir D. Vasiliauskienei, 
auklėtojų padėjėjai K. Irtmonienei bei muzikos 
pedagogei G. Pauliuvienei. 
 

 
                                                   Nuotrauka ugdytinių tėvelių 

 
 
 

 

 
 

 

 

 



METODINĖ VEIKLA 
 
      2016 m. spalio 3 d. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 
teritorijoje vyko atvira veikla „Mažųjų tyrinėtojų 
pasaulyje". 
       Atviros veiklos tikslas - supažindinti vaikus su sraige, 
padidinamojo stiklo pagalba atlikti tyrimą, įtvirtinti 
skaičius nuo 1 iki 6. 
      Uždaviniai: 
      1.Skatinti norą domėtis gyvąja gamta; 
      2.Mokyti elgtis natūralioje gamtoje; 
      3.Formuoti socialinius įgūdžius, nuteikti bendravimui; 
     4.Ugdyti atsakomybės jausmą. 
     „Pelėdžiukų" grupės vaikučiai turėjo galimybę artimiau 
pažinti sraiges, jas stebėti per padidinamąjį stiklą, liesti, 
prisiminti skaičius. 
      Po užsiėmimo metodinės grupės narės aptarė atvirą 
veiklą. Kiekviena atviros veiklos stebėtoja išsakė nuomonę 
ir užpildė atviros veiklos vertinimo lentelę. 
     Užsiėmimą vedė O. Dajorienė, kuri 2016-2017 m. m. 
didelį dėmesį skiria įvairiems tyrinėjimams, jai padėjo D. 
Mikutavičienė. 

 
                                                                           Nuotrauka K. Ačės  

     
    Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ auklėtojos S. 
Bartkuvienė, D. Pilypienė ir direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui K. Ačė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio 
ugdymo pedagogų forume „Šiuolaikinio ikimokyklinio 
ugdymo kokybė ir turinys". Forumas vyko Vilniuje, 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centre.  
     Forumo metu ikimokyklinio ugdymo pedagogai bei 
vadovai dalijosi gerąja patirtimi.  
     Auklėtojos pristatė stendinį pranešimą „Augsim šaunūs 
lietuvaičiai“. 

 
                                                                          Nuotrauka K. Ačės  

 
           
 

         Lapkričio mėn. Šilalės lopšelio-darželio 
„Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Ačė 
dalyvavo Europos futbolo asociacijų sąjungos, 
Lietuvos futbolo federacijos ir Goethe Institut Litauen 
organizuojamamo projekto „Futboliukas. Kiškis 
Hansas žaidžia futbolą." pedagogų seminare.   

 

 
                                                                      Nuotrauka E. Šemioto  

 
      2016 m. gruodžio 1 d. Šilalės lopšelio-darželio 
„Žiogelis“ logopedė A. Ignotienė dalyvavo seminare 
„Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 
ugdymas ir pagalbos galimybės “, kuris vyko Plungės 
specialiojo ugdymo centre. 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 

                                                  Nuotrauka A. Ignotienės 

       
      2016 m. gruodžio 8 d. auklėtojos V. Juzaitienė, V. 
Ričkienė ir I. Kazlauskienė dalyvavo respublikinėje 
ikimokyklinių įstaigų metodinėje – praktinėje 
konferencijoje „Pasaka – kaip inovacija, ugdymą 
paverčianti įtraukiančiu“.  
       Auklėtojos pristatė stendinį pranešimą 
„Kognityvinių gebėjimų ugdymas skaitant pasakas“. 
 

 
                                                                    Nuotrauka pedagogių 

 

      
 



          Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogės 
dalyvavo edukacinėje išvykoje/seminare „Pedagogo 
asmenybės įtaka sveikai vaiko raidai“. Seminarą vedė 
psichologė psichoterapeutė D. Beniušytė. 
 

 
                                                                     Nuotrauka K. Ačės 

 
DARŽELIO AUKLĖTOJAI ĮTEIKTAS 

 ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS „PAGARBOS 

LAŠAS“  

 
          Š. m. gruodžio 15 d. Šilalės kultūros centre vyko 
nuostabus renginys, kurio metu nuostabiai Šilalės lopšelio-
darželio „Žiogelis“ auklėtojai metodininkei O. Mikutienei 
įteiktas Šilalės rajono savivaldybės „Pagarbos lašas“. 
       Tokio nuoširdaus 35 metų darbo su vaikais ir tėveliais 
gali pasimokyti ne vienas pedagogas. Džiaugiamės 
auklėtoja ir linkime jai visokeriopos sėkmės. 

 
                                                                                Nuotrauka K. Ačo 

          

 

               DEKORAVOME ADVENTINES 

                                   ŽVAKES 

      Laukiant Šv. Kalėdų auklėtojos D. Kasiliauskienė ir 
R. Žygaitienė darželio darbuotojams vedė žvakių 
dekoravimo užsiėmimą. Rezultatu likome sužavėti. 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 
                                                              Nuotrauka K. Ačės 

 

DARŽELYJE GRUODŽIO 21 IR 22 D. VYKO 

KARNAVALAI 

      Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ prieš Šv. 

Kalėdas vyko didžiulis šurmulys: visų grupių vaikai 

šoko, dainavo ir eiles deklamavo, o „Saulučių“ 

(auklėtoja O. Mikutienė)  ir „Širdukų“ (auklėtoja D. 

Jogminienė) grupių tėveliai savo atžaloms padarė 
staigmeną, t.y. vaidino pasaką.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuotraukos K. Ačės 

 

 

 

 

 

 



PASIGAMINKIME PATYS 

ŽAIDIMAS VAIKAMS „ATMINTIS“ 

             Kaip pasigaminti: 

           Jums reikės kartono, kurį sukarpysit vienodais 

gabaliukais,  ir paveikslėlių, kuriuos klijuosite ant viršaus. 

Tai gali būti spalvoti rutuliukai, figūros, paveikslėliai. 

            Žaidimo taisyklės: 

           Ant stalo išdėliojamos visos užverstos kortelės. 

Pirmas žaidėjas atverčia dvi pasirinktas korteles. Jei jos 

sutampa, žaidėjas jas pasideda šalia savęs į krūvelę. Tada 

verčia vėl dvi. Jei atverstos kortelės nesutampa, žaidėjas 

suklydo ir ėjimas atitenka kitam. Tada kitas žaidėjas verčia 

korteles tol, kol jos nesutampa. Laimi tas žaidėjas, kuris 

surenka daugiausiai kortelių. 

 

ŽAIDIMAS „ATRASK SPALVĄ“ 

        Kaip pasigaminti: 

        Jums reikės šešių kartono kortelių, šešių spalvotų 

rutuliukų, kuriuos klijuosite ant viršaus ir šešių spalvų 

sąvaržėlių. 

        Žaidimo taisyklės: 

        Ant stalo išdėliojamos atverstos kortelės. Žaidėjas iš 

bendros savaržėlių krūvelės ima po vieną savaržėlę ir radęs 

atitinkančios spalvos rutuliuką deda ją ten. Tada ima 

sekančią savaržėlę.  

       Žaidimas bus baigtas, kai visos sąvaržėlės bus sudėtos 

ant atitinkančios spalvos rutuliukų. 

       Šis žaidimas lavina vaikų smulkiąją motoriką, spalvų 

pažinimą, dėmesį ir susikaupimą. 

 

Žaidimus sukūrė I. Macienė 
Nuotraukos K. Ačės 

 

 

 
 
 

 
 

PIRMIEJI VAIKO LOGOPEDAI – TĖVAI 
 
      Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų priežastys labai 
įvairios. Nesigilinant į jų anatomiją, pakalbėkime apie 
tėvų įtaką vaiko kalbos raidai.  Ką jie turėtų daryti? 
Patarimai aiškūs, tačiau ne taip lengvai įgyvendinami. 
Nors tėvai žino, kad su vaiku reikia kalbėti 
suaugusiųjų, o ne vaiko kalba, retai kuris sako 
„valgyti“, o mieliau – „niam niam“. Taigi keletas 
patarimų: 

 Jei vaikas dar tik mokosi kalbėti, su tokiu vaiku 
kalbėkite aiškiai, suprantamai, nesuveldami ir 
netrumpindami žodžių. 

 Nekalbėkite „vaikų“ kalba pvz.: „niam niam“, „ 
apa pa“ ir kt. 

 Vaikui paduokite daiktą tada, kai jis paprašo 
žodžiu, o ne rodo pirštu į jį. 

 Klauskite vaiko, o jei jam neišeina atsakyti, 
atsakykite jūs. 

 Visada atsakykite į vaiko klausimus. Kai vaiko 
kalboje atsiranda klausimas „kodėl“, labai svarbu 
su vaiku bendrauti ir viską paaiškinti.  

 Parūpinkite vaikui lavinamųjų žaislų ir knygelių. 

 Kartu komentuokite dienos įvykius ką veikiate, 
veiksite, pasakokite įspūdžius (ką patyrė vaikas ir 
ką jūs) ir t.t. 

 Su vaiku reikia bendrauti jau nuo pat gimimo: 
kalbinti, nesvarbu, kad vaikas dar nesupranta. 
Vėliau įvardinti daiktus, veiksmus. Tik netylėkite, 
vaikas turi girdėti kalbą, o ne augti tyloje.  

 Perkant žaidimus visada žiūrėti, kad jie lavintų 
kalbą, mąstymą, dėmesį, atmintį, smulkiąją 
motoriką. Tinka įvairūs loto, domino su 
paveikslėliais, kaladėlės (iš kurių galima sudėti 
paveikslėlį), dėlionės, naminių ir laukinių gyvūnų 
figūrėlės (siužetiniams žaidimams), pirštams 
lavinti (lavėja pirštukai – lavėja kalba) mozaikos, 
dėlionės, piešimo lentelės ir t.t. 

 Knygynuose pilna knygelių, kurias vaikui turime 
parinkti pagal amžių. Visai mažiems – su 
paveikslėliais, kuriuos reikia tik įvardinti. Iš 
pradžių klauskite vaiko: „parodyk, kur yra…?“ 
Vėliau vaikas pats mėgins įvardinti jūsų parodytą 
daiktą, kai klausite: „pasakyk, kas čia? „kaip 
kalba?“ ir pan.  

 Deklamuokite eilėraščius. 
 
                                            Logopedė A. Ignotienė 
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1.  Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir elgesio 
sutrikimų, ugdymas. (2008). Metodinės rekomendacijos 

ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir tėvams. Vilnius. 

2. Lendraitienė, R. Vaiko kalbos raida. Kada kreiptis į 
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Mieli tėveliai, 

Siekdami, kad vaikučiai rečiau sirgtų, kviečiame 

namuose kartu su vaikais prisiminti taisyklingus rankų 

plovimo judesius.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Sekite mus Facebook – https://www.facebook.com/Šilalės-
lopšelis-darželis-Žiogelis-487041968172427/?fref=ts ir 
naujienas sužinokite pirmas! 
Visą laikraščių archyvą galima rasti internetinės svetainės  
www.silalesdarzelis.lt skyrelyje ,,Laikraštis „Ką žiogelis 
pakuždėjo“.“  

 

 

KONKURSAS VAIKAMS 

 

Mielas vaikeli,  
       sujunk taškelius, iš sniego kamuoliukų padaryk 
futbolo kamuoliukus, juos suskaičiuok, iškirpk 
piešinėlį ir antroje piešinėlio pusėje parašyk sniego 
(futbolo) kamuoliukų skaičių, savo vardą, pavardę, 
paprašyk tėvelių, kad parašytų savo tel. nr., el. p. 
adresą ir iškirpęs skrajutę su piešinėliu iki 2017 m. 
sausio 25 d. 17 val.  atnešk į Šilalės lopšelį-darželį 
„Žiogelis“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui 
Kristinai Ačei.  
        Burtų keliu bus išrinktas nugalėtojas, kuriam 
atiteks prizas. 
 

NUMATOMI RENGINIAI SAUSIO IR VASARIO MĖN. 

 

Veiklos pavadinimas Laikas 

Trys karaliai Sausio 6 d., 9.30 val. 
Projektas „Futboliukas” Sausio mėn. 

Baigiamasis renginys - 
sausio 26 d., 15.00 val. 

Konkurso „Visa mokykla 
šoka“  veiklos  

Sausio, vasario mėn. 

Žiemos skulptūrų šventė Sausio mėn. (kai bus 
sniego) 

Žiemos sporto šventė 
„Senio besmegenio 
beieškant” 

Sausio mėn. (kai bus 
sniego) 

Mankštakiada Vasario mėn. (data 
tikslinama) 

Vasario 16-osios minėjimo 
šventė 

Vasario 15 d. 

Užgavėnės Vasario 28 d. 
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