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Rankose laikote naują mūsų įstaigos laikraštuką „Volungiukų naujienos“. Jis skirtas vaikučiams ir 

tėveliams, pedagogams ir seneliams bei visiems, besidomintiems mūsų įstaigos gyvenimu – visiems, kam 
atrodome įdomūs. Šis leidinukas apima rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius. Esame mėginimų ir 
ieškojimų kelyje, todėl tikimės sulaukti Jūsų pageidavimų, iniciatyvų ir idėjų dėl leidinuko tobulinimo, 
klausimų Jums aktualiomis ir įdomiomis temomis, kurios ateityje galėtų atsirasti laikraštyje. Savo 
pasiūlymus ir pastebėjimus galite siųsti el. paštu linute.tamosaityte@gmail.com Stengsimės, kad leidinys 
Jums patiktų, kad jo lauktumėte,  jį skaityti būtų įdomu ir jame rastumėte visą informaciją, kas vyko ir dar 
tik vyks įstaigoje.  

 
 

Leidėjų informacija 
 

Trumpai... 
 

 „Rožei spalvas ir kvapą teikia šaknys, žmogui 
dorybes – vaikystė“ (anglų rašytoja G.Eliot) 

 
Vaikystė - gražiausias ir dažnai pats 

įsimintiniausias gyvenimo laikotarpis, kupinas 
ieškojimų ir atradimų, neužmirštamų įspūdžių, 
smagaus, nerūpestingo klegesio ir džiaugsmo. 

Vos įžengus į mūsų įstaigą, kiekvienas 
pajunta čia tvyrančią bendradarbiavimo ir 
kūrybiškumo nuotaiką. Visa mūsų bendruomenė 
siekia sukurti tokią aplinką, kur vaikas galėtų 
džiaugtis kiekviena saulėta ir ūkanota vaikystės 
diena, turėtų galimybę pažinti jį supantį pasaulį ir 
save, ugdyti savo gebėjimus, atrasti naujų draugų, 
tobulėti ir augti unikalia asmenybe.  

Įstaigoje veikia 10 grupių: 3 ankstyvojo 
ugdymo, 5 ikimokyklinio ugdymo ir 2 
priešmokyklinio ugdymo grupės. Ankstyvasis 
ugdymas – ugdomi vaikai iki 3 metų. Mažyliams  
siekiame sudaryti optimalias ugdymo(si) sąlygas ir 
patenkinti svarbiausius jo poreikius: emocinius, 
judėjimo, pažinimo ir žaidimo. Ikimokyklinis 
ugdymas teikiamas vaikams nuo 3 iki 6 metų ir  
vykdomas pagal Alytaus lopšelio-darželio 
„Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo programą. 
Ugdymo turinys ikimokykliniame amžiuje 
organizuojamas atsižvelgiant į 5 kompetencijas: 
sveikatos stiprinimo, socialinę, komunikavimo, 
pažinimo bei meninę. Priešmokyklinis 
ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais 
kalendoriniais metais sueina 6 metai. Ugdymo 
trukmė – 1 metai.  

 

 
 

 
 

 

mailto:linute.tamosaityte@gmail.com
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Pokyčiai grupių pavadinimuose 
   

Besisukanti metų karuselė mums leidžia 
pamatyti, jog pasaulis ir jo spalvos kinta, ragina 
nestovėti vietoje, į mūsų kasdienybę atneša malonių  
pokyčių. Todėl kartais patys netikėtai pajuntame, 
jog atėjo laikas kažką keisti. Vienas tokių pokyčių – 
noras pakeisti grupių pavadinimus, juos labiau 
susieti su vaikui artima aplinka. Priimti šį 
sprendimą paskatino ir tai, jog mes nemažai 
dėmesio skiriame ekologinio ugdymo krypčiai. Taip 
ir gimė mintis, jog grupių pavadinimai galėtų sietis 
su Lietuvoje augančiais medžiais, apie kuriuos 
vaikai jau šį tą žino  ir dar daugiau sužinos. 

Taigi, Jūsų dėmesiui, senieji ir naujieji grupių 
pavadinimai... 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

UOSIO gr. 

Viščiukų gr. 

BERŽO gr. 

Boružiukų gr. 

KLEVO gr. 

Obuoliukų gr. 

PUŠIES gr. 

Saulės 
zuikučių gr. 

LIEPOS gr. 

Pelėdžiukų gr. 
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Ežiukų  gr. 

ŠERMUKŠNIO gr. 

ĄŽUOLO  gr. 

Naminukų gr. 

Voriukų  gr. 

EPUŠĖS  gr. 

KAŠTONO  gr. 

Drugelių  gr. 

GLUOSNIO  gr. 

Kačiukų  gr. 

Mokytojų 
bendruomenė 
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Siekiant užtikrinti visapusišką vaikų ugdymą, 
mūsų įstaigoje dirba logopedas, meninio ugdymo 
pedagogas (dailė), meninio ugdymo pedagogas 
(muzika) ir kūno kultūros pedagogas.  

 
 

  Vyksta muzikinė veikla.  
           Meninio ugdymo pedagogė  
           Jolita Janulynienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kūno kultūra. 
 Mokytoja Vilma Sinkevičienė 

 
 

                               Veikla dailės studijoje. 
                            Meninio ugdymo pedagogė 
                                     Virginija Žitkauskienė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mūsų įstaigoje vaikams sudarytos sąlygos 
kiekvienam save atskleisti norimoje veikoje, jie gali 
rinktis  įvairius būrelius. O rinktis tikrai yra iš ko! 

 

                               
Keramikos 
būrelis.  
Drauge su keramikos 
mokytoja Lijana 
Gudaitienė vaikai 
kuria dirbinius iš 
molio, kuriais vėliau 
puošiame įstaigos 
erdves.                                                     

 
Veltinio vėlimo 
užsiėmimus veda vėlimo 
mokytoja Lijana Gudaitienė.  
Būrelio metu vaikai ne tik 
susipažįsta su šia senovine 
technologija, bet ir turi 
galimybę patys savo 
darbščiomis rankelėmis sukurti 
mielą kūrinėlį, prie kurio būtų 
miela prisiglausti.   

 

 Puodelių 
dekoravimo 
būrelis. 
 
Puodelių 
dekoravimo 
mokytoja 
Virginija 
Žitkauskienė 

 

  
Karoliukų 
vėrimo būrelis. 
Nuostabius 
dirbinius iš 
karoliukų vaikai 
veria drauge su 
mokytoja Virginija 
Žitkauskiene 

 

 Anglų kalbos 
užsiėmimai. 
 
„Vaikai mokosi 
anglų kalbos 
žodelių dainuojant, 
žiūrint video, 
žaidžiant. Jie 
mokosi pristatyti 
save, susipažįsta su 
spalvomis, 
skaitmenimis.“ 
Anglų kalbos 
mokytoja Jurgita 
Krasnickaitė-
Saulėnienė 

 

 
 Sportinių 
šokių 
žingsnelių 
vaikus moko 
šokių 
mokytojas 
Ligitas 
Bernatavičius 
 

 
 



 

  5 

  
Kaip valdyti ir smūgiuoti 
futbolo kamuolį, vaikus 
moko futbolo treneris 
Andrius Lygnugaris. 
 
Būrelio metu vaikai 
susipažįsta su futbolo 
žaidimo taisyklėmis, 
ugdomas vaikų vikrumas, 
koordinacija, taiklumas. 

 
 

 

 
 

Krepšinio treniruočių metu vaikai mokosi ne tik 
krepšinio pagrindų (kamuolio varymo, gaudymo, 
perdavimo, metimo į krepšį), bet ir laikysenos, 
įvairiausių judriųjų žaidimų. Vienas svarbiausių 
dalykų treniruočių metu – drausmė. Tačiau, kaip 
sako pats treneris Robertas Paliutis, jis visuomet 
pirmiausia vaikams stengiasi būti draugas, o tik 
paskui treneris.  

 

 
 
Spalio-gruodžio mėnesiais pedagogės Silvija 
Stočkelienė ir Lina Tamošaitytė savo grupėse 
(„Šermukšnio“ ir „Liepos“) įgyvendino socialinio ir 
finansinio raštingumo įgūdžių ugdymo programą 
„Aflatoun“. Tai programa, kuri suteikia vaikams 
socialinių ir finansinių įgūdžių žaidžiant, vaidinant, 
diskutuojant, kuriant projektus ir iniciatyvas. 
„Liepos“ grupėje ji bus tęsiama nuo sausio mėnesio. 
 

 
 
Asmenybės ugdymo mokyklėlė skirta stiprinti 
savarankiškumui, kūrybiškumui, iniciatyvumui, 
lavinti vaizduotę bei komunikabilumą. Užsiėmimų 
metu pasitelkdami diskusijas, interaktyvius 
žaidimus bei kūrybines užduotis vaikai bando 
geriau pažinti ir išreikšti save, gerina savo 
bendravimo įgūdžius, mokosi koncentruoti dėmesį, 
jie skatinami laisvai išsakyti savo nuomonę, naujas 
idėjas, mąstyti kūrybingai ir savarankiškai. Ne 
paslaptis, jog kartkartėmis, kuomet vyksta šie 
užsiėmimai, koridoriuje pakvimpa įvairiais 
kvapais...  
Užsiėmimus veda Agnė Gudaitienė ir Virginija 
Žitkauskienė 

 

 
Pasidžiaukime mūsų pasiekimais 
 

„Liepos“ priešmokyklinio ugdymo grupės 
komanda tapo nacionalinio konkurso „Pamoka 
gamtoje: svajokime drauge!“ nugalėtojais. 

 
 
 

„Gluosnio“ 
priešmokyklinio ugdymo 
grupės vaikai dalyvavo 
respublikinėje piešinių 
parodoje „Koks gražus tu, 
mano krašte“ ir buvo 
apdovanoti padėkomis. 
 

SVEIKINAME! 
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Įvykę renginiai, akcijos ir įgyvendinti projektai 
 
 

Akcija „Diena be automobilio“ 
 
Jau keleri metai prisijungiame prie Europos 

judumo savaitės  ir rugsėjo 22-ąją minime 
Tarptautinę dieną be automobilio.  
 Tądien visi rinkomės automobilių stovėjimo 
aikštelėje su savo turimomis transporto 
priemonėmis, kur mus sutiko Amsis drauge su 
policijos pareigūne. Visi kartu mankštinomės, 
lenktyniavome ir prisiminėme, kaip saugiai pereiti 
gatvę. 
 

          
 

 
 

Šventė „Rudenėlis ieško spalvų“ 
 

Spalio 10 dieną visi skubėjome į susitikimą su 
Dailininku ir Rudenėliu... 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kūrybinis projektas „Rudens kilimai“ 
 

Turbūt didžiausias šio rudens iššūkis buvo 
„išausti“ iš gamtinės medžiagos rudeninį kilimą. 
 Projektas vyko keliais etapais. Pirmiausiai, 
rinkome gamtinę medžiagą, rudens gėrybes, tada 
vyko  kūrybinis procesas – rudeninio kilimo 
kūrimas iš visų sukauptų šakelių, akmenėlių ir kt.  
gamtinės medžiagos.  Galiausiai, sukurtų darbų 
eksponavimas darželio kieme.  
 Dalyvavimas projekte sutelkė grupių 
bendruomenes, paskatino išreikšti save ir leido 
suvokti, jog į kūrybinę kelionę leistis kur kas 
smagiau, kai toje kelionėje esi ne vienas.  
  

        
 

Tarptautinės tolerancijos dienos 
minėjimas 

 
Kaip ir kasmet, taip ir šiemet, atsiliepėme į 

kvietimą paminėti Tarptautinė tolerancijos dieną. 
Šios dienos paminėjimui kiekvienais metais 
pasirenkamas vis kitoks simbolis. Šių metų simbolis 
– rankos. Grupėse šią dieną buvo aptarta 
tolerancijos prasmė ir reikšmė, vaikai kūrė 
įvairiausius darbelius, linkėjo vieni kitiems būti 
tolerantiškiems: gerbti savo draugus, nesišaipyti. 
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Projektas „Lino kelias“ 
 

Minėdama Tautinio kostiumo metus, mūsų 
įstaigos bendruomenė nusprendė organizuoti 
ilgalaikį projektą „Lino kelias“. Vaikai dalyvavo 
edukaciniame užsiėmime „Lino kelias iki staklių“ 
Prienų krašto muziejuje. Jie patys galėjo išbandyti 
darbus, kuriuos būtina nudirbti, kad lauko augalas 
taptų dailiu raštuotu audeklu. Galiausiai, vaikai iš 
linų gamino žaisliukus Kalėdinei eglutei.  

 
 

 
 

Susitikimas su ornitologu 
 
Mūsų lopšelyje-darželyje apsilankė 

ornitologas Gediminas Petkus. Jis vaikučiams 
perteikė daug informacijos apie paukščių gyvenimą, 
papasakojo, kaip jie prisitaikę prie mūsų aplinkos. 
Vaikai turėjo galimybę pamatyti daug filmuotos 
medžiagos bei fotografijų iš paukščių gyvenimo. Jie 
mokėsi, kaip atskirti paukščius iš išvaizdos, 
sužinojo, kaip pasigaminti žiemojantiems 
paukščiukams skanėstų ir taip juos nudžiuginti. 

 

 
 

 

Kalėdinių meduolių kepimo savaitė 
 

Prieš Šv. Kalėdas prasidėjo jau tradicine 
tapusi kalėdinių meduolių kepimo savaitė. Vaikai 
savo mažytėmis rankelėmis maišė, kočiojo tešlą, 
lipdė senius besmegenius, kepė, tepė glajumi, 
dekoravo ir ... slapta paskanavo  
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Norime pasidalinti nebylia ,,pamoka“ su 
Jumis – juk moralai taip visiems atsibodę.  Visi 
žinome, kaip svarbu gyvenime turėti sau artimą, 
kurio niekada neįmanoma pamiršti...  Pasakojimas 
apie Tedį Stollardą. 

 

 Stovėdama prieš penktokų klasę pirmąją 
dieną mokykloje, jinai pasakė vaikams netiesą – 
kad, kaip ir dauguma mokytojų, juos myli visus 
vienodai. Bet juk tai buvo neįmanoma, nes pirmoje 
eilėje, pakumpęs, sėdėjo berniukas, vardu Tedis 
Stollardas. Misis Tomson stebėdavo Tedį anksčiau 
ir matė, kad jam nesisekė žaisti su kitais vaikais, 
kad jo drabužiai nebuvo tvarkingi, kad jį reikėjo 
nuprausti. Be to, Tedis kartais būdavo nemalonus 
vaikas. Kai Misis Tomson taisydavo Tedžio 
darbus, ji su pasimėgavimu rašydavo jam 
neigiamus pažymius, ir raudonu rašalu 
braukydavo klaidas.       

Mokykloje, kurioje dirbo Misis Tomson, 
mokytojai privalėjo pasidomėti ankstesnių klasių 
mokinių pažymiais. Mokytoja atidėjo Tedžio 
pažymių peržiūrą metų galui ir nustebo…  

Tedžio I-os klasės mokytoja rašė, kad jis 
šaunus vaikas, daug besijuokiantis, dirba 
kruopščiai, puikiai elgiasi. Su juo gera dirbti.      

 II-os klasės mokytoja rašė, kad Tedis yra 
puikus mokinys, bet jis susirūpinęs, nes mama 
serga nepagydoma liga. Namuose jam nelengva.       

III-ios klasės mokytoja pastebėjo, jog mamos 
mirtis jį paveikė, berniukas stengiasi, bet jam 
sunku. Tėtis juo ne itin rūpinasi ir jo gyvenimas 
pasikeis į blogąją pusę, jei niekas nesiims 
priemonių.      

 IV-tos klasės mokytoja rašė, kad Tedis 
šalinasi visų ir nesidomi mokykla, neturi draugų, 
miega per pamokas.       

Dabar Misis Tomson suprato viską. Jai 
pasidarė gėda dėl savo elgesio.  

Ji dar blogiau pasijuto, kai mokiniai atnešė 
kalėdines dovanas, visas įvyniotas į gražų 
popierių. Išskyrus Tedį. Jo dovana buvo įpakuota į 
rudą, bakalėjos parduotuvės popierių. Mokytoja 
išvyniojo Tedžio dovaną.      

Vaikai pradėjo juoktis, kai pamatė dirbtinių 
briliantų apyrankę, kurioje trūko vieno akmenėlio, 
ir vos trečdalį buteliuko kvepalų. Ji sutramdė 
besijuokiančius vaikus, užsimaudama apyrankę, 
pasigėrėdama, kokia ji graži, ir pasikvėpindama 
riešus kvepalais. Tą dieną Tedis pasiliko po 
pamokų ir pasakė mokytojai: Misis Tomson, 
šiandien jūs kvepiate taip, kaip kvepėdavo mano 
mama.  

Kai vaikai išėjo iš klasės, Misis Tomson ilgai 
verkė. Ir nuo tos dienos ji nustojo mokyti skaityti, 
rašyti ir skaičiuoti. Jinai ėmė mokyti vaikus.       

Misis Tomson skyrė ypatingą dėmesį 
Tedžiui. Jiems dirbant kartu, jo protas atsigavo. 
Kuo labiau mokytoja jį drąsino, tuo guviau jis 
mokėsi.       

Metų gale Tedis tapo vienu iš šauniausių 
klasės berniukų. Ir, nepaisant to, jog mokytoja 

sakė, mylinti visus vienodai, jos „numylėtinis“ 
buvo Tedis.       

Po metų jinai gavo raštelį nuo Tedžio, 
kuriame jis rašė, jog ji buvo pati geriausia 
mokytoja, kokią tik jis kada yra turėjęs savo 
gyvenime.      Praėjo 6-ri metai ir Tedis vėl parašė 
mokytojai. Jis rašė, jog baigė vidurinę mokyklą, 
buvo geriausias mokinys klasėje. Misis Tomson vis 
dar buvo pati geriausia mokytoja jo gyvenime.      

 Po 4-rių metų mokytoja vėl gavo Tedžio 
laišką. Jame jis sakė, kad kad jam nėra lengva, bet 
jis stengiasi ir jis vėl priminė, jog Misis Tomson 
buvo jo mylimiausia mokytoja. Vėliau atėjo dar 
vienas laiškas, kuriame Tedis pasakojo, gavęs 
bakalauro laipsnį su pagyrimu ir nusprendęs 
studijuoti toliau ir kad Misis Tomson buvo jo 
mylimiausia mokytoja. Dabar jo pavardė buvo 
ilgesnė: laišką pasirašė „daktaras Teodoras 
Stollardas“.       

Istorija čia nesibaigia. Pavasarį atėjo 
laiškas, kuriame jis rašė, jog ketina vesti. Jo tėvas 
buvo miręs ir jis klausė Misis Tomson, ar ji 
nesutiktų būti jaunikio mamos vietoje. Žinoma, ji 
sutiko. Ji pasipuošė Tedžio mamos apyranke ir 
buvo pasikvėpinusi jo mamos kvepalais.       

Jie apsikabino vienas kitą ir daktaras 
Stollardas sušnibždėjo:       

Ačiū, Misis Tomson už tai, kad manimi 
patikėjote. Ačiū, kad leidote man pasijusti svarbiu 
ir parodėte, jog aš galiu kažką pakeisti.      

 Misis Tomson, vos sulaikydama ašaras 
pasakė:       

Tedi, tu neteisus. Būtent tu mane išmokei, 
kad aš galiu kažką keisti. Kol tavęs nesutikau, aš 
nemokėjau būti Mokytoja.       

…Mes niekuomet nežinome, kokią įtaką 
galime padaryti kitiems… savo veiksmais… ar… 
nieko nedarydami. Kartais net šypsena gatvės 
praeiviui gali padaryti tokių permainų, kurias net 
įsivaizduoti sunku. Atsiminkite tai.  

Pasistenkime ir mes nors ką nors 
pakeisti vaiko gyvenime… Šiandien! 

 

 Galima ir šyptelėti 
 

- Auklėtoja, aš nupiešiau šunį, - sako Greta. 
- O kokį tu šunį nupiešei? 
- Juodą kaip saulė! – laiminga atsako Greta. 

 
- Buvo mano gimtadienis, bet supuvęs, - 

aiškina Augustas. 
- O kodėl jis supuvęs? 
- Daug visko valgiau ir supuvo. 

 
Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“ 

Volungės g. 25, LT-63163 Alytus 
Tel. (8 315) 76590, (8 315) 76591 

 
Laikraštuką kūrė ir maketavo  

„Liepos“ priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė 
Lina Tamošaitytė, linute.tamosaityte@gmail.com 

 


