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6E6UZEI Is- TAPPTAUTTNE ietuos DnENA

Seima yra vienintele tikra s4skaita banke. Jei nepamir3it
kasdien jos papildyti meile, Svelnumu, i5tikimybe ir
pasiaukoj imu, tai ulaugs stebuklingos pal[kanos.

Italq raiytoj as Bruno Ferrero

Mokom6s kartu...
Mokslo [rodyta, kad kryptingas ir tikslingas ugdymas pirmaisiais vaiko gyvenimo metais turi
su Zmondmis
didZiules itakos sekmingai jo mGletcto ir kalbos raidai, norui ir nenorui mokytis, santykiams
elgesiui ir net tolesnio jo gyvenimo sekmei'
- ,,rurrg.rriais ir bendr ui^iiui",jo savivertei, savijautai,
trumpai apZvelkime p"nkiur pagrindines kompetencijas, pagal kurias ,,Vilties" mokykloje
greta,
ikimokyklittio ugdy-o pedagogai organizuoja savo darb4 Socialin6 kompetencija - gyventi ir bfiti
kartu. Sveikatos sau[ojiml kompetencija - sveikai gyventi, saugiai judeti ir veikti. PaZinimo
kompetencija - tyrine-ti ir atrasti pasauli. Komunikavimo kompetencija - klausytis, kalbeti, bandyti
pajausti,
skaityti, ra5yti, isreiskiant save ir bendraujant su kitais. Menin€ kompetencija - [sivaizduoti,
groZetis.
kurti,'$i*di.r,

ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdytojai privalo ne tik tobulinti ugdymq orientuot4 i
vaiko
formalias Zinias ir atiiinkandius tradicinius gebejimus, bet siekti ugdym4 nukreipti i sekming4
pedagoges
kompetencijq pletojim4. O kad lengviau vaikui itvirtinti sukauptas Zinias, Siais mokslo metais
uZsiemimus
r,ykd'o prol"kta,,Mokomes kartu". Aukletojos kiekvieno mdnesio pabaigoje veda teminius
visie*s [siaigos ikimokyklinukams ir priesmokyklinukams, kad pakartotq ir [tvirtintq menesio temos
grupese.
Zinias. pedagoges keidia ugdymo aplinkq uZsiemimus veda saleje, lauke, aplanko vaikus
paZinimo
dZiaugsm4
metodus. ritstingai taikomi metodai paladina vaikq smalsum4 ir
Naudoja

ivaiiiui

aktyvina ir motyvuoja vaikus.*

Jaunqjq sportininkq pasiekimai
Siq metrl balandZio 7d. Kaune vyko Lietuvos specialiosios olimpiados 5x5 ir testq dempionatas.
5[
dempionatq
vyko Ingos Zeniauskienes treniruojami Tel5iq ,,Vilties" mokyklos Dienos socialines
|
globos klientai Edvinas Gudas, Laurynas Staigis
Zanas Novikovas. Jie dalyvavo testq rungtyse:
pasavimo, baudrl metymo, kamuolio varymo gyvatele, baudq metymo pagal laik4. Jaunuoliai savo
amZiaus grupeje laimejo prizines vietas ir gr11,o su aukso, sidabro ir bronzos medaliais.

r

BalandZio 8 d. vyko Tel5iq rajono mokiniq plaukimo pirmenybiq varZybos. Jose dalyvavo
ugdytiniai i5 Tel5iq,,Vilties" mokyklos. Tai Ingos Zeniauskienes treniruojami ne[galiqjq sporto klubo
,,Atletas" nariai Samanta Zakarevidilte ir Laurynas Staigis. Laurynas plaukimo rungtyje nugara
atplauke antras ir i5kovojo sidabro medali, o plaukimo rungtyje laisvuoju stiliumi atplauke tredias ir
laimejo bronzos medali. Samanta taip pat buvo apdovanota medaliu uZ dalyvavimqvarLybose. Mes
labai didZiuojames savo sportininkais.

BalandZio 3 dien4 graLia pavasario tradicija tampanti labdaros NVO muge Tel5iuose vel
pakviete prisijungti Tel5iq,,Vilties" mokyklos Dienos socialines globos skyriaus klientus. Laukdami
mugds, uZimtumo specialistai kartu su klientais padare graLiq darbeliq. Sauniai ir nuotaikingai
at5vente Atvelyk[, sudalyvavo NVO mugeje ir renginyje ,,Reid margs kiau5inieles": paragavo gardZios kiau5inienes, keptos iS 300 kiau5iniq ir pasivai5ino kar5ta ffi
arbata.

Popiet6 Diiseikiq socialinds globos namuose
Kovo 10- t4 dien4 Tel5iq,,Vilties" mokyklos, Dienos socialines globos skyriaus klientai buvo
pakviesti i svedius I Dflseikiq socialines globos namus. Siais metais, globos namq bendruomend
Svente kovo 11 - qjq Lietuvos nepriklausomybes dien4 ypatingai. Vyko Sventinis renginys ,,Po
laisves skraiste". Sventeje pristateme Lauryno ir Ligitos debiutini pasirodym4. Miela ir Silta daina
visiems labai patiko, sulaikeme daug aplodismentq. Savo pasirodymus tgse svediai i5 StonaiditS
Ventos, bei Jurdaidiq socialines globos namq. Organizavg 5i rengini liko patenkinti ir dainq
skambumu, trankiais liaudi5kais Sokiais, vaidinimu ir patrioti5kumo dvasia.
Dekojame, Dlseikq socialines globos namq organizatoriams uZ kvietim4bei malonq priemim4.

Svajonds pildosi
Atsargiai! Svajones pildosi! Tik reikia Zinoti ko nori. Kad Zinome, ko norime savo mokyklos
maZiesiems Jgdytiniams prisimename kasdien i5vedusios btr[ vaikq i kiem4... MaZyliams ten labai truksta
pramogq. Linoma,norisi, kad leisti laisvalaiki lauke bltq ne tik linksma, bet ir naudinga - Stai ir konkretus
-Ememes
kryptingos, aktyvios ir atkaklios veiklos, pagr[stos dideliu tikejimu, kad svajones tikrai
,ro.ur.
pildosi. Galimybes svajonei i5sipildyti mums suteike Paramos programa ,,Geridarbai.lt" tai - SMScredit.lt itri.iutyua rengiamas ilgalaikis projektas, kurio pagrindinis tikslas - padeti igyvendinti geras ir grai'M"s tikime, kad net fu maii darbai gali lemti didelius pasikeitimus!" -sako jie, paskelbE mlsq
Zias idejas.
mdnesio konkursui. Pirmieji, i5 ugdymo [staigq Tel3iuose, atradE ir nusprendq sudalyvauti
projekt4kovo
-Sioj"
ooVilties" mokyklos bendruomenes, kolegq i5 kitU ugdymo
programoje, pra5eme mus palaikyti ne tik
aktyvus palaikymas
tstaigU bit ir visq telSiskiq. Tam, kad svajones bUtq igyvendintos, buvo reikalingas
ir tapome
jtisq
2451balso
visq deka mes sulaukdme
i6ri*t savo bals4. Vaikudiq vardu dekojame, nes
menesio nugaletojais. Taip pat norime padekoti projektui Geridarbai.lt, jie padejo [gyvendinti svajonE,
kuriai truko finansavimo. [sigijus [renginius vaikams bus
suteikta ypatingai daug dZiaugsmo. Skatinsime judejimo kompleksiSkum4 r,ykdant kasdienE sportinq veikl4 lauko aik5teleje. Laves vaikq pusiausvyra. UZsiemimai vyks gryname ore.
Gerq darbq projekto pararfla pades mokyklai kurti edukacinE
erdvg, sveikatinimo tikslams igyvendinti.
Vyr. spec. pedagoge Reda Stulpiniene

Susitikimas su delfinais
BalandZio 2 d. m[sq mokyklos aukletiniai dar nepamirS ilgai. TelSiq- Lietuvos kulturos sostines2016 m. Sokio ambasadorius Nerijus Ju5ka inicijavo ne[galiqjq vaikq susitikim4 su delfinais projekte
,,Delfinai ir Lvaigldds" Lietuvos jflrq muziejaus delfinariume'
Mokykloi bendruomene, netiketai gavusi Tel5iq rajono savivaldybes mero Petro Kuizino kvietim4 apsilankyti generalineje projekto ,,Delfinai fu Lvaigldds" repeticijoje, ne akimirkos nesudvejojo ir
mielai issiruose kelionen iKiuipeaq. Delfinariume jq jau lauke renginiq vedejas Remigijus Ziogas kartu
su N. JuSka. Visi kartu maloniai pabendravo, kalbejo apie Tel3ius, N.JuSka papasakojo apie savo sunq.
Greta muzikos ir ap5vietimo efektq bemai 14 delfinq neigaliems vaikams sukure nepamir5tam4
regin[. Tel5i3kiams filmavimo aik5teleje suteikta visi5ka laisve, Zilrovq beveik nebuvo, tad visas rengejq
demesys atiteko mfisq mokyklos aukletiniams.
Tel5iq- Lietuvos kultfiros sostines- 2016 m, Sokio ambasadorius N. Ju5ka pasakojo, kad dviejq
valandq susitikimas su tel5ilkiais praejo puikiai. ,,Sekesi labai gerai. Pabendravome, pasifotografavome,
pajuokavome. Dovanq gavau labai graLq pie5ini kur nupie5tos
namie pasikabinsiuo',- sakd baleto
aguonos. Jau Linau, kur
primarijus.
pats iteike TelSiq ,,Vilties" mokyklos
Paveiksl4 sukure
aukletinis Edvinas Gudas.
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Aukletoj a Irena klausia:

Goda pavadina namo dalis. Logopede klausia?

- Kokia dabar paros dalis?

- I5 ko pastatytas namas?

- Rytas,- atsako vaikai.

- I5 malkrg- atsako mergaite.

- K4ryte valgome?
- RytmetienE,- atsako Egita.
- Kur mama laiko kiau5inius,- klausia logopede?
- Ant stalo,- atsako Jokflbas.

Logopede klausia Luko:

- Saldytuve,- atsako Airidas.

- Koks metq laikas paveikslelyje?

- Ne, Saldytuve susprogtq,- i5taria Jokubas.

- Snieginis,- atsako berniukas.

Po pietq miego vaikai rengiasi. Paulius nesirengia.
- NeklauZada Paulius nenori rengtis,- sako logopede.

Kalbame apie parskridusius pauk5telius. Aukletoj a
rodo pempg.
- K4turi pauk5telis ant galvos?
- Ragus,- atsako Jokubas.

Sugalvok katinui vard4- pra5o logopede.

- Leliukas,- dZiaugiasi bemiukas.

Laikraituko iSleidimo iniciatyvind grupe: Stasd Giedrien6, Jolanta Mockevidienri, Loreta edsniene,
Birutd Lakitutiend, Lina Gerinksonaitd Klumbiend

TELSIU "VILTIES" MOKYKLA
{m. kodas 180703499. Kauno E. 9u, LT-87148 Tel5iai. Tel .: (8-444)78501;$-44078502;
El.p. vsnc@zebra.lt Internetines svetaines adresas: lv\liw. vsncentras.telsiai.lm.lt
Atsiskaitomoj i s4skaita LT8 3 40 1 00428 0006005 8
AB DNB bankas Tel5iq sk. b/k 40100
Saskoita iki 2 procentu poiomu mokesiio sumai pervesti 17674010042800090028

