
  

 
   

                    Renginys   

“MOKAUSI RŪŠIUOTI“ 

Spalio 22 d. įdomiai ir labai 

naudingai praleido laiką  mūsų 

šaunioji  "Boružėlių" priešmokyklinio 

amžiaus grupė ir jų mokytojos - Jovita ir 

Virginija, taip pat sveikatos priežiūros 

specialistė Ona. Vaikai buvo pakviesti į salę, 

kur žaismingai juos pasitiko  

Alė Murzalė         

(mokytoja Virginija).  

 

 

 

Vaikai  prisiminė apie teisingą atliekų 

rūšiavimą, žiūrėjo filmuką "Kaip rūšiuoti 

atliekas".  Mokytojos vaikams taip pat 

priminė kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą, bei 

rankų higienos reikalavimus.  

Grįžę į grupę vaikai žaidė stalo 

žaidimą "Rūšiavimo ABC", kurio pagalba 

įtvirtino savo žinias apie rūšiavimą, bei 

nupiešė Alę Murzalę.  Veikla nepraėjo veltui 

- vaikai kūrybingai praturtino savo žinių 

bagažą .  

 

 

 

  

 

       ĮDOMU 😉 Žaidimas „Kiemo radiniai“ 

         Vaikų grupė su mokytoju keliauja ugdymo 

įstaigos teritorijoje, ieškodami gėrybių, Galima 

pasiūlyti kiekvienam vaikui surasti bet kokią jiems 

patinkančią gėrybę arba radinius rinkti vadovaujant 

suaugusiajam. Gėrybės turi būti tokios, kad jas būtų 

galima padėti ant kartono kortelės, apsukti folija ir, 

kurios palieka iškilų reljefą. Surinkus kolekciją, 

aptariamas kiekvienas radinys: liečiamas, uostomas, 

apžiūrimas pro padidinamąjį stiklą.  

       Eiga: vaikai aptaria, ką rado kieme. Grupėje 

mokytojas kiekvieną rastą daiktą deda ant kartono 

kortelės, jį apsuka folija, kad išryškėtų reljefas. 

Vaikams, susėdus ratu, išdalinamos ir apžiūrimos 

kortelės. Spėjama, koks daiktas slepiasi po folija. 

Užduotį galima atlikti Ryto rato metu.  

 

  

 

 

 

 

„Pelėdžiukų“ grupės išvyka į Elnių SPA 

Neįtikėtini dalykai vyksta! Miškų apsuptyje netoli 

Kernavės yra tikra ramybės oazė „Elnių SPA“. 

Tačiau ten nei saunos, nei baseino nėra, o ir pats 

SPA skirtas ne žmonėms, o elniams. Ir žinote, ką?! 

Ten sutikome „Pelėdžiukų“ grupės vaikučius ir 

mokytojas. Vaikai stebėjo elnius, maitino juos 

tiesiog iš rankų, klausėsi įdomių Remigijaus 

Garškaus (savininko) pasakojimų ir mėgavosi 

rudenine gamta. Ši diena vaikams buvo pripildyta 

laimės ir džiaugsmo akimirkomis.  

Ačiū mokytojoms Rūtai K. ir Renatai Z. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 KELIAUJU, TYRINĖJU, DOMIUOSI, ATRANDU, PAŽĮSTU, DŽIAUGIUOSI, DALINUOSI 
 

 
 

 

„Kiškučių“ grupės vaikai lankėsi 

                                             Užupio respublikoje 

„Gatvės gyvos vaikams“ surengė Vilniaus senamiestyje ekskursiją.  Už Vilnelės upės 

teka kitoks, meno ir netikėtumų kupinas gyvenimas, juk Užupis – visai kita Respublika! 

„Kiškučių“ grupės ugdytiniai 2020 m. spalio 2d. atvyko su ja susipažinti: įžengę į teritoriją 

visi gavo antspaudą ant rankos,  išsiaiškino, ką reiškia Užupio herbas, klausėsi pasakojimo apie 

ant kranto tyliai rymančią undinėlę, tyrinėjo Užupio konstituciją, kuri parašyta beveik 

keturiasdešimčia viso pasaulio kalbų. 

 

 

 
 
 

  

  

 

 

 

 

 Nacionalinis vaikų žygis  

„Sveikas kaip ridikas - įveiktas" 

Lietuvos vaikų ir jaunimo  

centras visoje Lietuvoje  

organizavo žygį, prie kurio prisijungė projekte „Sveikas kaip 

ridikas" dalyvaujančios įstaigos. Mes - vieni iš jų! 2020 m. rugsėjo 

18 d.  savo mažomis kojelėmis „Boružėlių", „Meškiukų" ir 

„Kiškučių" grupės pasiryžo nukeliauti net 4 km  gražiomis Žaliųjų 

ežerų pakrantėmis ir Verkių regioninio parko vaizdingais takais.          

Dalyvaudami žygyje, vaikai 

            išbandė savo fizines galias, patyrė žygiavimo 

        ir sportavimo, bei  buvimo gamtoje džiaugsmą.  

 Laikraštuką kūrė: 

             Logopedė Inga Baškauskaitė-Boronova 

Direktorė Jolita Ivaškevičienė 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 


