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2020 metai – nepaprasti metai...
2020 metai atnešę įvairių išbandymų, iššūkių pasauliui, Žmonėms ir
žinoma „Raudonkepuraitės“ bendruomenei, suka laiko ratus, kad mes su viltimi
apžvelgę juos, žengtume su naujais planais ir svajonėmis į 2021 metus.
Kad ir kokie sudėtingi tie 2020 - ieji, tačiau darnūs ir darbingi mūsų
bendruomenei. Pavasaris, atnešęs Covido 19 karantiną, atnešė ir naują dar
nebandytą - nuotolinį ugdymą. Tai buvo iššūkis, tačiau sėkmingai įveiktas,
suartinęs mokytojus, vaikus ir tėvelius. Visi jautė atsakomybę, susitardami,
bendraudami ir siekdami paties geriausio esamomis sąlygomis. Į mokyklą
palydėti, sėkmingai pasirengę 40 priešmokyklinukų, sutikti 46 naujokai, kurie
puikiai adaptavosi, sulaukėme ir pagalbos – socialinės pedagogės, kuri visada
pasirengusi padėti vaikui, tėvams, mokytojams. Labai džiaugiamės, kad įstaiga
pagaliau turi naują, higienos reikalavimus atitinkančia tvorą: ir tvarkinga ir
varteliai rakinami, ir sumažėjo pašaliečių mūsų kieme – saugu visiems. Todėl
kiemą jau puošia naujas įrengimas vaikų judėjimo poreikiams tenkinti, jau
nupirkti dar trys, kurie bus įmontuoti iki pavasario. Mokytojai nuolat kelia savo
kvalifikaciją, iniciatyviai taiko naujoves ugdymo procese ir kartu su padėjėjais
bei visu personalu, nuolat siekia kaitos ir džiaugiasi pokyčiais.
Nuoširdžiausia padėka visiems mūsų bendruomenės nariams, už bendrystę,
už pozityvius siekius ir pokyčius, vardan „Raudonkepuraitės“ sėkmės...
Zenutė Nausėdienė, pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktorės pareigas

Su gimimo diena, Raudonkepuraite!
Kas rytą ir kas vakarą varstomi varteliai, muzika, šventės, vaikų juokas,
šypsenos ir ašaros – visa tai telpa viename žodyje – darželis. Mums darželis –
dalis mūsų šeimos, nes vesdami savo dukras čia visad žinojom, kad einam į
darželį visa šeima. Juk rūpestis tavo vaiku, galimybė įsitraukti ir turtinti
ugdomąjį procesą, šventės, formuojančios šeimos vertybes, vaiko augimas ir
kelias iki mokyklos, tai patirtys, kurias galima patirti visai šeimai atėjus į
darželį.
Šiame darželyje dabar auga antroji mūsų dukra, tad jau daugiau nei 10
metų draugaujame, veikiame ir augame kartu. Labai norime palinkėti darželiui
gimtadienio proga: išlikti, kad ir kokios negandos kamuotų; keistis kartu su
vaikais ir naujomis kartomis, bet visada išlikti ta pasaka, į kurią norėtų grįžti
užaugusių ugdytinių vaikai Ačiū už kiekvieną dieną, su gimimo diena,
Raudonkepuraite!
Lukos Mencaitės tėveliai

,,Boružiukų“ sveikinimai Tau, Raudonkepuraite !!!
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Tegul 2021 metai lopšelio-darželio
bendruomenei būna prasmingi, turtingi
sėkme, sveikata ir laime,
naujais sumanymais ir svajonių
išsipildymu, kūrybingais ir įdomiais
darbais bei puikia nuotaika.
KALBASI VAIKAI:
...Ar tu žinai, kad šiemet
Kalėdų nebus – pavogė...
****************
...Aš linksmas ir laimingas,
per mano gimtadienį –
sninga !..
*****************
...Visi 19 virusų suėjo į vieną
ir gavosi Covidas -19...
***************
...Mano svajonė išnaikinti
visus blogiečius, kad žemėje
būtų tik gerumai...
***************
...Tėtis parnešė nupirkęs
eglutė, ji buvo iki lubų ir
smarkiai kvepėjo...
***************
...Aš eičiau ir eičiau į tą
darželį, bet mama sako,
„pabūk namuose“, aš
galvoju, kad ji tingi...
***************
Raudonkepuraitė buvo
protinga mergaitė, kad tokį
darželį sugalvojo...
*****

Pažinti Lietuvą kitaip...
Lietuvos respublikos ikimokyklinių įstaigų
pedagogų asociacija „Sveikatos želmenėliai“ pakvietė
„Raudonkepuraitės“ugdytinius pasidžiaugti paskutinėmis saulėtomis ir šiltomis rudens dienomis ir dalyvauti sveikatingumo projekte „Mažieji turistai - 2020“
bei pažvelgti į keliones, jų teikiamą malonumą kitaip.
Akcijos tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius,
skatinti kuo daugiau laiko praleisti gryname ore, siekiant sustiprinti fizines jėgas bei ugdyti pasitikėjimą
savo jėgomis. Todėl „Raudonkepuraitės“ lopšelio –
darželio sveikatos komanda pakvietė visus šią turizmo
dieną paminėti kitaip. Ugdytinius supažindino beveik
su visais lankomiausiais ir įdomiausiais Lietuvos
kampeliais, o gidais buvo grupių mokytojos.
Šią šiltą, saulės spindulių nubučiuotą dieną, visus
raudonkepuriukus sveikatos komanda pakvietė į turistinį žygį. Vaikams reikėjo plaukti, kopti, važiuoti,
čiuožti, šokinėti, šliaužti, galvoti, atsipalaiduoti bei
smagiai susipažinti su įdomiomis Lietuvos vietomis.
Tai buvo galimybė pasijusti tikrais turistais ir gidais
bei aplankyti: Ventės Rago švyturį, paukščių žiedavimo stotį, Svencelę, Stelmužės ąžuolą, automagistralę
Vilnius – Kaunas – Klaipėda, Energetinių labirintų
parką, lietuvišką obelų sodą, Rambyno kalną, Merkinės piramidę. Vaikai su mokytojais keliavo sekdami
nuorodas, kur kiekviename objekte rado informacinius
stendus bei užduotis, kurias reikėjo atlikti kuo
įdomiau ir kūrybingiau.
Paruoštame kliūčių ruože vaikai plėtojo
prigimtinį norą judėti, lavino komunikacinius,
savitarpio pagalbos ir atsakomybės įgūdžius, o taip pat
pajuto buvimo kartu malonumą. Kiekviena grupė
aplankiusi objektą ir atlikusi užduotį keliavo į
sekančią stotelę užleisdami vietą kitiems. Taip buvo
išvengta grupių susibūrimo bei laikomasi saugaus
atstumo. Kelionės pabaigoje vaikus pasitiko
Raudonkepuraitė, kuri apdovanojo vaikus ir suteikė
jiems dar daugiau džiugių emocijų. Vaikai ir
mokytojai buvo maloniai nustebinti tokios šventės, o
jų širdyse ir galvose dar ilgai gyvens meilė,
džiaugsmas ir noras pažinti Lietuvą.

Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ bendruomenėje
gyvena ir savo dieneles spalvina: 207 vaikai, 22 pedagogai ir 25
nepedagoginiai darbuotojai ir virš 370 ugdytinių tėvų.
Mokytojai nuolat mokosi...
Tik besimokantis Žmogus gali mokyti kitus, ir kaskart naujai
įvertinti savo kompetencijas, atrasti ir atpažinti naujus iššūkius,
išmokti juos įvaldyti ir žinoma padėti mažam Žmogui augti.
Turėjome galimybę mokytis visus metus: ir seminaruose ir
nuotoliniu būdu – mokytojai dalyvavo ir išklausė 1485 valandas,
įvairiomis temomis. Vieną seminarą laimėjome, dalyvaudami
projekte. Seminarą vedė Respublikos ikimokyklinių ugdymo
pedagogų asociacijos prezidentė. Pasportavę puikiame seminare,
įgiję ir atnaujinę žinias, skubėjome paįvairinti vaikų judėjimo
džiaugsmą, o kartu su naujais darbais ar nebaigtais suksime link
metų pabaigos. Va kaip lekia laikas - išmintingai išnaudokime jį.

Evelina Sobolienė,
sveikatos grupės vadovė
***********************************************

Smagi kelionė po mūsų Lietuvėlę...

Po seminaro „Motyvuotas mokytojas – aktyvus ugdytinis“
***************************************************
„Raudonkepuraitė“ visada džiaugėsi ir vertina savo darbuotojus - jie motyvuoti, nuolat siekia kaitos, ieško inovatyvių darbo
formų, nebijo naujų pokyčių. Ir sekasi: per paskutinius du metus
į pedagoginę bendruomenę įsijungė net 10 naujų, jaunų, taip pat
žingeidžių mokytojų, kurie puikiai įsijungė į darbus, puoselėjant
įstaigos tradicijas, ugdant ir tobulinant vertybes, siekdami į vaiko
rezultatus orientuoto ugdymo kokybės užtikrinimo, bendradarbiavimo su šeima, su socialiniais partneriais, užtikrindami
reikiamą vaikų ugdymąsi.
Likime ir aukime kartu !!!

Drugeliai nori draugauti

,
„Spalviukų“ kurtas stebuklingas Kalėdų namelis...
Kalėdų stebuklus kuriame patys...
Pasigirsta Kalėdinės melodijos, o akyse vis dažniau suspindi
šventiniai blizgučiai, lemputės, girliandos, suprantame, kad atėjo metas ruoštis stebuklingai metų šventei - Kalėdoms. Vaikams
dovanojame rytmečius, nuspalvintus Advento kalendoriaus teikiamu džiugesiu. Kartu parašėme stebuklingą svarbųjį laišką ir
gavome atsakymą nuo paties Kalėdų senelio iš Šiaurės ašigalio.
Tokį tikrą, kvepiantį šventėmis. Tokį, kuris atkeliavo į pašto
dėžutę. O, kad laukimas būtų šventiškas atidarėm Kalėdines
dirbtuvėles. Džiugu buvo matyti visus nusiteikusius kūrybiniam
darbui, kurio metu netrūko gerų emocijų, tarpusavio šilto ir
malonaus bendravimo. Ir vieną rytą stebuklingasis namelis
uždainavo... Stebuklingo visiems, Kalėdų laukimo!
Diana Valančienė, mokytoja

,,Šilutė – mano kraštas“
,,Boružiukų“ grupės ugdytiniai kupini idėjų, sumanymų,
smalsūs ir aktyvūs. Rugsėjo mėnesio pradžioje aš pasiūliau
grupės projektą skirti savo krašto, jo žmonių pažinimui. Labai
norėjau į šį procesą įtraukti ir vaikučių tėvus. Tėveliams pritarus
tokiai iniciatyvai suskubome vykdyti projektą. Kiekviena šeima
turėjo pasirinkti po vieną objektą Šilutės mieste arba rajone,
apsilankyti toje vietoje ir paruošti pristatymą ant A4 formato
lapo. Pristatyme turėjo būti nors viena nuotrauka, kurioje
užfiksuota akimirka kaip vaikas susipažįsta su pasirinkta
vietove. Lapkričio pradžioje atėjo pristatymų diena: kiekvienas
pasakojo savo draugams apie savo aplankytą vietovę, ką naujo
sužinojo, pamatė, pačiupinėjo ir t.t. Likusieji įdėmiai klausė,
nekantravo pristatyti savo darbelius. Aš kiekvieną pristatymą
filmavau, stengiausi kuo mažiau klausinėti, leisdama vaikams
laisvai kalbėti, išreikšti save. Vaikai buvo pasiruošę, namuose
su tėveliais aptarę. Kai kurie vaikučiai šiek tiek jaudinosi,
kalbėjo tyliau, o kiti – atrado kaip smagu kalbėti garsiai, drąsiai,
užtikrintai (ko anksčiau nedarė). Kitą dieną kartu su vaikais
peržiūrėjome mano filmuotą medžiagą. Kiekvienas pamatė savo
pristatymą, pasakydavo kaip jam pavyko, tada dar vaikai pakomentuodavo, o tik pabaigoje aš. Tik po ugdytinių refleksijos
išsiunčiau tėveliams jų vaikučio video. Sulaukiau ir jų atsiliepimų. Dėkoju kiekvienai šeimai prisidėjus prie savo vaikučio
ugdymo pasiekimų, dalyvavimo ugdymo procese ir bendradarbiavimą. Savo ugdytinius aš pažinau visai kitokius, gebančius
sėkmingai ugdytis, tobulėti.
Indrė Sprainė, mokytoja

Visiems reikalingas bent vienas draugas, o kuo
jų daugiau tuo geriau ir smagiau. Turėti tikrą draugą –
didelis džiaugsmas, o pati draugystė padeda vaikams
augti, atrasti pasaulį, atskleisti save, pažinti savo
emocijas bei jausmus. Smagiai leisti laiką su draugais,
dalintis savo paslaptimis, patirtimis ir, žinoma, žaislais.
Lapkričio 29 - oji, tarptautinė draugo diena. Mažieji
drugeliai ją minėjo: sveikino savo draugus, sakė jiems
gerus žodžius, aptarėme, kodėl yra svarbu turėti
artimus žmones savo gyvenime. Mokėmės kaip reikia
puoselėti draugystę, kaip užjausti ir gerbti draugą.
Dienos eigoje aptarėme, kad lengviausias kelias
susirasti naujų draugų yra daug ir nuoširdžiai šypsotis.
Tad tuo pačiu sudalyvavome respublikinėje fotografijų
parodoje „Padovanok draugui šypseną“. Jos metu
reikėjo kurti šypsenas iš aplinkoje randamų daiktų ir
jas nufotografuoti.
Sigita Balčytienė, mokytoja

,,Obuoliukai “ - jau nebemažiukai
Džiaugiamės mūsų obuoliukais, kurie jau mina takelį antrus metus. Tad šio rudenėlio pradžia buvo
lengvesnė ir vaikučiams, ir tėveliams. Kaip ir praeitais
mokslo metais taip ir šiais svarbus dėmesys skiriamas
sveikatai, saugumui, taisyklingo rankų plovimo,
čiaudėjimo etiketui, to mokomės nuolat. Tad nutarėme
dalyvauti ir „Švarių rankų konkurse 2020“. Pagal
dainelę „Meškučio sloga“ kūrėme šokį, procesas
buvos smagu, vaikams patiko ,,tapti“ meškučiais ir
manau padėjo dar labiau stengtis plaunant rankas atlikti
reikalingus judesius ir pozuoti operatoriui - mokytojai
Evelinai.
Kuo daugiau įvairiausių kasdieninių tyrinėjimų,
atradimų grupėje ir lauke, dalyvavimų renginiuose,
nors kai kam atrodo, kad mes per maži... Maži, bet
būna visokių dienų, vaikai ir pykstasi ir nenori padėti
žaislus į vietą ir susipeša - mokomės vieni iš kitų
pozityvumo, nusiraminimo - pažinti jausmus ir siekti
valdyti savo pykčius. Visada džiaugiamės tėvelių
pagalba, iniciatyvomis, domėjimusi ir tai mus visus
turtina, įkvepia dar geresniems darbams.
Laimutė Toleikienė, mokytoja

Gandriukai – varliukai 
Į „Gandriukų“ grupę atkeliavo 11 „mamičiukų“ ir
vos tik peržengę vienerių metukų amžiaus slenkstį.
Pradžia buvo labai sunki ir „garsi“ - verkėm, sunkiai
atsisveikinom su tėveliais, nevalgėm, nemiegojom ir
visaip kitaip priešgyniavom. Bet šiandien, tai tik
prisiminimas, sunku patikėti, kad tikrai buvo tokia
,,garsi” pradžia …Ateina jau nebe varliukai, o
gandriukai su plačiomis šypsenomis ir išskėstomis
rankomis. Jau beveik visi išmoko savarankiškai
valgyti, nusiplauti ir nusi-šluostyti rankutes. Ne tik
žino kur ,,mano” vieta prie
stalo, rankšluostis
prausykloje ar lovytė, bet ir pavalgę žino, kad reikia
pristumpti kėdutę ir kai kurie pasako AČIŪ!
Jurgita Šimkienė, mokytoja

Nuotolinis ugdymas – naujas iššūkis...
Lietuvoje pavasarį paskelbus karantiną dėl COVID - 19 ir
sustabdžius ugdymo procesą, mokytojams bei tėveliams iškilo
klausimas, kaip organizuoti ugdymą, paruošti vaikus mokyklai.
Nuotolinis ugdymas pradėtas naujomis formomis, pasitelkiant
išmaniąsias technologijas.
Mokytojai nusprendė, kad taupydamos šeimų laiko resursus,
nuotoliniu ZOOM pagalba jungsimės vieną kartą savaitėje tėvams
tinkamu laiku, kad galėtume atlikti veiklos refleksiją. Dalis tėvelių
dirbo ne nuotoliniu ir visą dieną būdavo darbe. Taip pat siūlėme
užduotis atlikti raštu, pasiimant jas sutartu laiku iš darželio kiemo
„Zuikių pašto“. Savaitės arba vienos dienos veiklos planas pagal
savaitės temą buvo siunčiamas į Messenger platformą „Zuikių“
uždaros grupės puslapį. Pasiūlymus šeimos priėmė palankiai. Atliktų
užduočių nuotraukas tėvai įkeldavo į uždarą grupės elektroninį
puslapį, kad mokytojas matytų rezultatus.
Gimė idėja, kad galime parengti 7-10 minučių tematinius video
vaikams su tam tikromis užduotėlėmis, (rytinės mankštos, pasakos
vakarui prieš miegą, lopšinės
ir kt.), paskelbti pasirinktinoje
elektroninėje platformoje. Tėveliai siuntė nuotraukas, kaip vaikas
vakare klausosi mokytojos sekamos pasakos įrašo arba lopšinės, kaip
daro rytinę mankštą kartu su šeimos nariais.
Svarbu buvo nepamiršti ugdyti tuos įgūdžius, kuriems nereikia
virtualios
ugdymo
aplinkos. Tai kūrybiškumas,
aplinkos
pažinimas ir kasdieniai įgūdžiai, tokie kaip mokėjimas naudotis stalo
įrankiais, tvarkos laikymas, stalo serviravimas, asmeninė higiena ir
pan. Pavyzdžiui, nagrinėjant temą apie vaistinius augalus kvietėme
vaikus išsivirti arbatos, paserviruoti stalą šeimos nariams, užfiksuoti
tai nuotraukose ir parodyti vieni kitiems. Taip pat džiaugėmės šeimų
margučiais Velykoms, vaikai stebėjo, kaip aš darau margutį iš
popieriaus ir darė patys, dainavome visi kartu daineles
mamytei...Parenkant daineles klausymui ir dainavimui talkino
muzikos mokytojas, edukacinius filmukus pagal savaitės temą
parinkdavome Youtube puslapyje ir pateikdavome nuorodas
tėveliams. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui galima išnaudoti
įvairias erdves ir daiktus, esančius ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir
namuose. Juk apie gyvūnus ar augalus galima daug sužinoti ir vartant
knygelę, žinoma, talkinant tėveliams. O paukštį, skrendantį ar tupintį
ant medžio šakos, pamatyti ir pro savo namų langą...
Vaikams nuotolinis ugdymas - tai buvo atrakcija ir gana įdomus
žaidimas, džiugūs potyriai, o mums – pedagogams? O tėvams?
Tėvams - tai papildomi laiko resursai, skirti vaikui, didesnis dėmesys ir pagalba gebėjimų atskleidimui, artimesnis ryšys... Mums,
vyresnės kartos pedagogams, buvo nauja patirtis, savo galių išbandymas ir įsivertinimas, kiek mes galime žengti koja kojon su laikmečiu. Išbandymus atlaikėme, tačiau nieko nėra maloniau kaip bendrauti su vaiku „ gyvai“ kasdiena, kai jauti ne tik fizinį, bet ir minčių
artumą šalia.
Irena Gvildienė, mokytoja
Smagu buvo
darbuotis „Vitaminų kalnelyje“ - darželio
šiltnamyje:
laistyti, ravėti,
stebėti, o paskui
ir ragauti savo
daržoves.. .

Paprasti dalykai – dideli stebuklai...
Visi tėvai, kurių vaikai pradeda lankyti
darželį susiduria su baimės ir nežinomybės
baubu, galvoje sukasi šimtas klausimų ,,Kaip
gi seksis mano vaikui apdaptuotis? Ar mokytojos bus geros? Ar mylės mano vaiką? Ar
pritaps vaikas prie kitų bendraamžių? Mūsų
šeima ne išimtis. Pirmąją dukryte galimybės
leido į darželį išleisti sulaukus 3-jų metų,
kalbančia aiškiais sakiniais, rišliai dėliojančia
mintis, savarankiškai nukeliaujančia į tualetą,
o antra dukrytė į darželį susiruošė dviejų metukų ir 4 mėnesių. Mažoji mūsų Rūtelė – darželinukė. Covid-19 situacija sugriauna seniai
nusistovėjusią tvarką, jokio susipažinimo su
grupe, mokytojomis dar prieš prasidedant
didžiajai kelionei į darželį, streso ir nežinomybės į mūsų gyvenimą įnešė dar daugiau.
Atkeliaujame į pirmą dieną - rugsėjo 2-ąją.
Baimės akys didelės, streso daugiau nei ginant bakalaurą „Rūtelė darželyje“. Paliekame
pusdieniui, vaiko ašaros širdį drasko, bet taip
reikia. Lekiant laiptais žemyn, kad kuo
trumpesnį laiką girdėčiau tą graudų verksmą,
pačiai ašaros rieda. Praėjus kelioms valandoms atskubu pasiimti vaiko ir vėl bėgant
laiptais aukštyn galvoje sukasi šimtas
klausimų ,,Kaip sėkėsi? Ar ilgai verkė? Ar
mamos norėjo? Mokytojos atsakymas konkretus ir aiškus: ,,Tai galėjote palikti ir visai
dienai. Rūtelei sekėsi puikiai“. Sunku ir patikėti, o kitą dieną mūsų mažiausioji pasiliko
pilną dieną, ašaros truko nei daug nei mažai,
tik atstumą nuo spintelės iki grupės, o vakare
vėl mokytojų atsakymai aiškūs ir konkretūs ,
, Rūtėlė šaunuolė, valgė, gerai, miegojo be
problemų. Ir taip būtų galima rašyti apie
kiekvieną dieną. Pasitikėkime ir patikėkime !
Rūtelės Kazlauskaitės mama

Prieš didįjį startą
Mūsų didžioji dukra - priešmokyklinukė.
Ką tai reiškia mums, tėvams? Ogi tai, jog liko paskutiniai metai prieš didįjį startą, paskutiniai metai, kai mūsų vaikai mokytojų sužiūrėti ,,nuo galvos iki kojų“. Mūsų vaikai
ruošiasi kitam gyvenimo etapui, kuriame turės būti savarankiškesni, kuriame mokinsis
mokytis. Mūsų dukrelė į priešmokyklinę
grupę atėjo jau puikiai mokėdama raideles ir
gebanti sujungti vieną kitą žodį. Dabar mūsų
dukra jau moka skaityti, moka rašyti ne tik
spausdintinėmis raidėmis, bet ir bando rašyti
rašytines raides. Namuose noriai savarankiškai skaito knygeles, ir mums tėvams karts
nuo karto primena ,,aš jau nebe maža, aš
priešmokyklinėje klasėje“.
Rugilės Kazlauskaitės mama
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