
Kalba vaikai 

Logopedė rodo žirafą ir klausia: 

- Kas čia? 

- Figrafa,- atsako Elingas.  

 

Hektoras pasakoja: 

-Šarūnui buvo nukritusi ranka, dabar 
prisiuvo su siūlais, daktaras siuvo su adata. 

 

Logopedė klausia vaikų: 

- Iš kur gauname kiaušinių, kas juos padeda? 

- Dievas duoda,- atsako Jordanas. 

- Gamintojai pagamina,- atsako Hektoras. 

- Iš lukštų daro,- atsako Elingas. 

 

 

Logopedė rodo Romui lygintuvą ir klausia: 

 -Kas čia? 

- Lygintuvas, - atsako berniukas. 

- Ką su juo darome? 

- Plaukus lyginam. 

 

Logopedė klausia Gusto: 

- Kur gyvena tavo močiutė? 

- Žarėnai, sukti į dešinę netoli iš kaimynų, 
baltas namas,- paaiškino berniukas. 

 

Šitaip vaikai vadina telefoną: tefanonas, 
tiponas, tefafonas, fonatas, tiliponas. 

 

 

 

Laikraštuko išleidimo iniciatyvinė grupė:   Stasė Giedrienė, Jolanta Mockevičienė, Loreta Čėsnienė,        

Birutė  Lakštutienė, Lina Gerinksonaitė Klumbienė 
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...Galinga ta laiko tėkmė,- 

Toj tėkmėj tavo viltys ir aistros, 

Toj tėkmėj tavo sielos žaizdos... 

Metai plaukia bangų nešami... 

Tu jauna dar, 

Jauna ir graži!... 

 

  

 Direktore, linkime Jums tokio džiaugsmo, gyvybės, veržlumo, vilties, tokių garsų, 

kvapų, spalvų ir grožio įvairovės, kokią Kūrėjas dovanoja gamtai pavasarį... 

 Nenusiminkite dėl jubiliejaus kryžkelėn subėgusių metų skaičiaus, juk jie–       

gyvenimo pamatas, užgyventas turtas. Jūsų stiprybė, patirtis, išminties, sielos branda. 

Džiaukitės dėl to, kad jie kažkada prieš daug metų turėjo pradžią, bet niekada neturi ir 

neturės pabaigos... 

 Ramybės Jums, Jūsų mintims, siekiams, darbams. Stiprybės, sveikatos Jūsų      

dabarčiai ir ateičiai. 

 Tuo tvirtai tikime ir širdingai linkime.  

 

                   “Vilties” mokyklos bendruomenė 

 Telšių „Vilties“ mokyklos ikimokyklinio amžiaus „Drugelių“ grupė šiais mokslo metais įgyvendina sveikos ir saugios 
gyvensenos ugdymo projektą „Mokausi būti švarus ir tvarkingas“. Šiuo projektu siekiama nuo mažens vaikus pratinti laikytis 
švaros ir tvarkos, padėti įvaldyti  svarbiausius kultūrinius ir higieninius įgūdžius. Vaikas, įgijęs asmens higienos įgūdžių 
pradmenis, tampa mažiau priklausomas nuo suaugusiojo, savarankiškesnis, pradeda suvokti save ir savo galimybes, labiau pasitiki 
savimi. Siekiant  į projektinę veiklą įtraukti visą bendruomenę buvo suorganizuota švaros savaitė. 

          Pirma diena buvo skirta prisiminti apie švaros priemones, kodėl būtina būti 
švariam ir tvarkingam.  Antrąją dieną visi ugdytiniai buvo pakviesti žiūrėti filmukų apie 
švarą. Jie stebėjo multiplikacinius filmukus „Baltprausys“, „Dantų šepetukų karalienė“ 
bei stebėjo nuotaikingą filmuką apie tai, kaip reikia valyti dantukus. 
          Trečiąją švaros savaitės dieną visa mokyklos bendruomenė dalyvavo akcijoje 
„Darom“. Jos metu buvo renkamos šiukšlės Masčio ežero pakrantėje ir mokyklos 
teritorijoje.  
          Ketvirtąją dieną visi tvarkė savo grupes, klases, žaisliukus, knygeles. Baigiamasis 
švaros savaitės akcentas -  šventinis rytmetys, kurio metu vaikai stebėjo nuotaikingą 
vaidinimą „Murziukė“, minė mįsles, klausėsi dainelių apie švarą, mokėsi plauti 
rankutes, šoko  „Ančiukų šokį“. 

                                                       
„Drugelių“ grupės auklėtojos Daiva Žindžiuvienė ir Zita Balnytė 

 

 “Pagrandukų” grupė šiais m. m. vykdė projektą “Aš kaip gėlytė augu ir 
skleidžiuosi. Vaikystė- tai šviesus, ryškus ir nepakartojamas gyvenimo etapas. Darbas, 
draugystė su gėlėmis atskleidžia gražiausias mūsų vaikų savybes: skatina jomis grožėtis, 
rūpintis ir jaustis atsakingais. Gėlės, gyvosios gamtos dekoracijos, dažnai keičiasi. 
Vaikai taip pat, auga, tvirtėja, gražėja, atsiskleidžia.    

  Šis projektas, puiki galimybė skleistis saviraiškai, kūrybiškumui. Projekto tikslas 
buvo puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias, globojant gamtą, ugdant meilę jai. Su 
grupės vaikučiais važiavome į mišką, džiaugėmės rudenėjančia gamta, rinkome gamtinę 
medžiagą, kurią  vėliau panaudojome darbeliams. Eidami apie Ilgio ežerą , 
susipažinome su ten augančiais augalais. 

 Iš buitinių atliekų darėme gėles, jomis puošėme darželio teritoriją. Žiemą 
piešėme ant sniego įvairias gėles ,,Gėlių darželis žiemą“. Mynėme pėdutėmis gėlės žiedą. Ragavome arbatėles iš įvairių gėlių 
žiedelių, aptarinėjome jų naudą sveikatai. Rinkome šiukšles prie Masčio ežero. Stebėjome pirmąsias augančias gėlytes prie ežero. 

  Sėjome ir auginome gėlytes. Stebėjome kaip jos dygsta, auga. Vaikai jas laistė , prižiūrėjo, o vėliau padovanojo savo 
mamytėms. Taip pat darė atvirutes mamoms iš džiovintų gėlių. Žaidėme žaidimus-ratelius apie gėles kartu su kitos grupės vaikais, 
klausėsi kūrinėlių apie gėles. Rinkome eilėraščius, pasakas ir kitus kūrinius apie gėles. Projekto pabaigai, mamytėms ir visai 
mokyklos bendruomenei, rodėme pasaką- inscenizaciją: ,,Gėlių karalystėje“. 

  Projekto metu atsiskleidė vaikų kūrybiškumas, meniniai, aktoriniai gebėjimai, išsiugdė poreikis-įprotis, stebėti gėles, jomis 
grožėtis, saugoti ir puošti aplinką. Vaikai sužinojo apie gėlių naudą žmogui ir gamtai .Ugdėsi ekologinio elgesio pradmenys. 

“Pagrandukų” grupės auklėtojos Salomėja Kelpšienė ir Vida Mikalauskienė 

 Žemė, kaip ir žmonės, pavasarį maino savo rūbą. Anksti pavasarį ji būna mėlyna 
nuo žibuoklių, vėliau geltona nuo pienių žiedų. Kad visa tai pamatytų, širdimi pajustų 
mūsų vaikai, šį pavasarį priešmokyklinukai  kartu su visa mokyklos bendruomene    
vykdė projektą gamtosaugos tema "Būk graži, žemele mūsų". Visą savaitę kiekvieną 
dieną įsitraukėme į įvairiausias veiklas- nuo gamtos reiškinių stebėjimo, jų fiksavimo ir 
aiškinimo iki dalyvavimo rajoninėje socialinėje akcijoje " Padovanokime paukšteliams 
namus", dalyvavimo priešmokyklinukų rajoniniame piešinių konkurse ekologine tema. 
Mūsų mokyklos mokinukai, nuo mažiausių iki socialinio skyriaus ugdytinių aktyviai 
sėjo, sodino ir savo grupėse, klasėse augino gėles mokyklos aplinkos papuošimui.    
Projektinę savaitę užbaigėme kovo 20-ąją- pasaulinę Žemės dieną, pamoka- pramoga 

mokyklos salėje. Vaikai ekrane  pamatė gražiausias žemės vietas ir žmogaus rankų Žemei padarytą nebepataisomą žalą: baisius 
sąvartynus, užterštas upes, žūstančius  gyvūnus. Tai buvo pirmoji vaikų ekologinio supratingumo, gamtosauginės patirties 
plėtojimo pamoka- suvokimo, kad mūsų maži darbai, tinkamas elgesys gamtoje, rūpestis beglobiu gyvūnėliu, gali būti didelis 
indėlis Žemės labui.  Mes negalime apkabinti  saulės, mes negalime apkabinti žemės, bet galime apkabinti medį, paglostyti žolę, 
paklausyti paukščio giesmės, pajusti vėjo dvelksmą. Mes dėkingi žemei už tai, todėl prie mokyklos augančius medelius 
papuošėme pavasariniais žiedais, vaikų padarytais iš antrinių žaliavų.  

Priešmokyklinės grupės pedagogės Irena Kniukštienė ir Jeroslava Liakienė  


