LAIKRAŠTUKAS NR.1 „ATŽALöLIŲ AKIMIRKOS“

„Pamokos, kurių mus moko mūsų vaikai, yra kur kas
vertingesn÷s ir svarbesn÷s už pamokas, kurių mes
mokome juos. Tod÷l geriausia, ką galime padaryti,
tai stengtis į pasaulį žiūr÷ti vaiko akimis. Akimis,
kurios nuoširdžiai g÷risi ir žavisi viskuo, ką mato.“

MŪSŲ DARŽELIS - DRAUGYSTöS MIESTAS

Draugyst÷ – tai nepaprastas, kupinas atradimų
patyrimas. Jis padeda mums augti, pažinti pasaulį,
atskleisti save.
Draugais tampama tod÷l, kad gera kartu leisti laiką,
galima pasidalinti paslaptimis, patirtimi ir
patarimais, įgyvendinti įvairiausius sumanymus ir

Lestle Inner

nuveikti daugybę kitų be galo šaunių dalykų.

„ŽIRNIUKŲ“ GRUPö

„EŽIUKŲ“ GRUPö

Šį rudenį „Žirniukų“ grupės vaikučius aplankė Kimočiai .
Kimochis - papildoma emocinio intelekto programa. Japonų kalboje
žodis kimochis reiškia jausmą.
Žaislai kimočiai padeda kalbėtis apie jausmus. Dalydamiesi
jausmais, vaikai ugdosi pasitikėjimą, geranoriškumą, savimonę,
dėkingumą, gebėjimą greitai atgauti jėgas, nusiraminti, padeda
adaptuotis mažyliams naujoje aplinkoje.

,,Ežiukų“ grupės vaikučiai labai smalsūs ir noriai išbando savo
jėgas įvairioje veikloje: jie pratinasi dalyvauti ,,ryto rate“, konstruoja
ir stato įvairius statinius, stengiasi pagarbiai vartyti knygeles, žaidžia
žaidimus, na o smagiausia fantazuoti su vandeniniais dažais
išgaunant įvairias formas, potėpius ir spalvas. O štai ir mūsų
darbeliai padaryti mažytėmis rankelėmis.

„GöLYČIŲ“ GRUPö
Ir pražydo gėlės rudenį...
Kūrybinė vaizduotė darželio kieme skleidėsi tartum margaspalviai
pavasario žiedai.

„PAUKŠTELIŲ“ GRUPö
Gimtadienis – pati smagiausia ir laukiamiausia šventė metuose! Jos
laukia visi: ir maži ir dideli!
Mūsų darželyje yra tradicija švęsti vaikų gimtadienius.

„MEŠKIUKŲ“ GRUPö

„VOVERIUKŲ“ GRUPö

Meškiukų grupėje rugsėjo-lapkričio mėnesiais buvo vykdomas
grupės socialinis projektas ,,Kartu su Meškiuku“, kurio tikslas buvo
padėti vaikams adaptuotis naujoje grupėje.
Projekto pagrindinis akcentas buvo personažas Meškiukas
Rudnosiukas. Kartu su juo vaikai kiekvieną savaitės penktadienį
įtvirtindavo naujus įgūdžius ir gebėjimus.
Pagrindiniai uždaviniai projekto metu buvo palankiai nusiteikti
bendravimui su bendraamžiais, įgyti pasitikėjimą grupėje dirbančiais
pedagogais, skatinti vaikų savarankiškumą ir ugdyti kasdienius
gyvenimo įgūdžius, padėti vaikams įvardinti kylančius jausmus ir
emocijas bei mokytis tinkamai į jas reaguoti.
Projektą užbaigė pramoga „Meškiuko Rudnosiuko gimtadienis“,
kuri vaikams suteikė daug džiaugsmo ir nepamirštamų smagių
akimirkų.

Iš kur atsiranda vanduo? Kam jis reikalingas?
Kalba vaikai:
„Iš krano bėga vandenis. Reikalingas padaryt baseiną,
išpūst pūslę rutuliuotą. Galima pasiimt maudimuką ir pasimaudyt su
tėvais. Padaryt čiuožyklą ir nučiuožt į vandenį. Galima dar panardyt
dideliam vandeny, dar galima paplaukti.“ (Gintarė)
„Todėl kad delfinai plaukiotų, rykliai kad plaukiotų ir dar
orkos, kad plaukiotų vandenyje, ir banginiai. Atsiranda iš skylės, iš
duobės. Nu kai nėra vandens, tai ir išlenda tas vanduo.“
(Vilius P.)
„Jis atsiranda iš šaltinio ir reikalingas, kad atsigertum kai
nėra vandens. Kad išplautum indus ir dar galima palaistyt su juo
gėles.“ (Saulė K.)
„Už vandenį reikia mokėt kiek tu išnaudoji. Vandenį sveika
gerti. Kad iš jūros jisai teka ir iš krano. Tualetui jisai dar reikalingas
nuleist vandenį. Iš jūros negalima gerti, nes ten jis purvinas nuo
smėlio.“ (Arnas)

„DRUGELIŲ“ GRUPö
Grupėje nuolat yra puoselėjama etninė kultūra.
Mūsų pedagogės organizavo edukacinę pramogą
Šv. Martynas - Ganiavos pabaiga.

„GANDRIUKŲ“ GRUPö
„Gandriukų“ grupės auklėtojos šiemet
suorganizavo labai naudingą vaikams edukacinį projektą
„Aš ir mano mylimiausias augintinis“.
Šio projekto tikslas: ugdytis atsakomybę, meilę, pagarbą
ir globos jausmą gyvybei.

Rugs÷jo 11-oji

Akcija „Apib÷k mokyklą“

Ruden÷lio švent÷ „Obuoliukų fiesta“
fiesta“

Vakaron÷s su t÷veliais

EKSKURSIJOS
Šį rudenį „Drugelių“ grupės vaikai
lankėsi Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

„Gandriukų“ edukacin÷ ekskursija.
Trakai - nedidukas Lietuvos miestas, suvaidinęs milžinišką vaidmenį
mūsų tautos istorijoje. ,,Gandriukai" jį aplankė ir sužinojo daug
įdomaus...

MŪSŲ LAIMöJIMAI!
LAIMöJIMAI!
Mums suaugusiems svajonių darželis yra toks, kuriame viskas
modernu, nauja, gražu, inovatyvu. O ko norėtų vaikučiai, kas jiems
yra svajonių darželis? „Gandriukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo
tarptautiniame konkurse ,,Mano svajonių darželis“ , atsakė į šį
svarbų klausimą ir tapo laureatais. Piešiniai keliaus į Kanadą.

KONKURSAS
Spalio mėnesį mūsų įstaigos komanda dalyvavo respublikiniame
konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ ir užėmė 4 vietą.

„Paukštelių“ grup÷s vaikų „Auksin÷s
„Auksin÷s mintys“
Domukas 3,5 metų
Auklėtoja :
- Koks tu didelis, Domai.
Domukas:
- Aš augu, o mano mama tai maža...

Aurimas 3,5 metų
Auklėtoja :
- Gertrūda, atnešk prašau šukutes, sušukuosiu tave.
Aurimas :
- Ir man reikia pašukuot... pas mane dulkės.

Aurimas 3,5 metų
Auklėtoja :
- Valgyk Aurimėli, užaugsi didelis kaip tėtis.
Aurimas :
- Ne, aš busiu didelis robotas…
-
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