
   

Bendros žinios apie Kupiškio vaikų lopšelį-darželį „Obelėlė”: 

Adresas: P. Mažylio g. 16, LT-40123, Kupiškis 

Tel.: (8 459) 35 386 

El.p.: kupiskio.obelele@gmail.com 

Informacinis laikraštukas.            Nr. 14 

                 2022 m. birželis 

 

Struktūra: veikia septynios grupės: 

 viena ankstyvojo amžiaus (2–3 metų) grupė; 

 penkios ikimokyklinio ugdymo (3–6 metų) grupės; 

 viena priešmokyklinio ugdymo (6–7 metų) grupė. 

Istorija: 

 darželis įsteigtas 1987 m. lapkričio 12 d.; 

 priklausome respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai „Sveikatos želmenėliai”. 

Veikla: 

 didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatos ugdymui; 

 veikia sporto, muzikavimo, dailės ir rankų darbų būreliai,  „Ąžuolo” krepšinio mokykla. 

Darbuotojai: 

 dirba 34 darbuotojai. Iš jų - 14 pedagogų; 

 vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos problemų, teikiama logopedo pagalba; 

 vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama mokytojo padėjėjo pagalba; 

 sportinę veiklą organizuoja kūno kultūros mokytojas. 
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Darželis įgyvendino: 2021 m. atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą „Sveiki”, Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą, Tarptautinę socialinių įgūdžių programą „Zipio draugai”, Socialinių emoci-

nių įgūdžių ugdymo programą „Kimochi”, Sveikos gyvensenos ugdymo programą „Sveikatiada“, Daly-

vavo respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje. Vyk-

dė projektus: „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“ - tai Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamas projektas, kurio tikslas diegti pokyčius, skatinančius inovatyvų priešmokyklinio 

ugdymo grupes lankančių vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymą; „Inovacijos vaikų 

darželyje. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?”. Šio pro-

jekto  tikslas - gerinti ikimokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. 

Darželyje taikomas Kupiškio r. socialinių emocinių kompetencijų ugdymo(si) modelis. 

 Įgyvendinant programas, buvo laikomasi ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo principų: 

 ugdymo turinys atitiko 1-6 metų ir 5-7 metų vaikų raidos bendruosius ir individualiuosius ypatu-

mus. Stebint veiklas, veiklos organizuotos kūrybiškai, lanksčiai, temos įvairios, atitinka metų laikus, 

kalendorines šventes, vaikų poreikius; 

 dalyvaujant projektuose „Sveikatiada”, rytinėje mankštoje (flashmobas) „Laikas keltis”,  „Sveikata 

visus metus 2022”,  „Augame sveiki”, „Mažieji turistai - 2021”, masiniame bėgime „Aš bėgu-2022” , 

SEU olimpiadoje „Dramblys”,  Judumo savaitės renginiuose ir kt., vaikai įgijo patirties ir supratimo  

apie sveikos gyvensenos saugojimą ir stiprinimą; 

 sudarytos sąlygos kūrybiškumui, iniciatyvumui ugdyti, dalyvaujant respublikiniuose ir tarptauti-

niuose kūrybinių darbų, piešinių konkursuose:  „Rudens gėrybių puota”, „Gerumo žibintas”, „Saulės 

spindulio sušildyti”, „Man patinka sportuoti”  ir kt. 

 vyko įvairūs renginiai, projektai,  ugdantys vaikų tautiškumą, pilietiškumą, meninę raišką, saugu-

mą: „Laukimo varpelis”, „Dainų dainelė-2021”, „Atmintis gyva, nes liudija”, „Kalėdų žvaigždė Slobo-

žanske”, „Trys Karaliai”, „Kaziuko kermošius”, „Vaikų Vėlykėlės”, „Apkabinkime žemę”, „Pavasaris 

mano Gimtinėje” ir kt. 
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 Sukurta aplinka, kurioje vaikai jaučiasi gerbiami, mylimi, suprasti. Sėkmingai formuojami bendra-

vimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, įgyvendinant projektus , „Raidžių paradas”, „Diena be triukšmo”, 

„Žiniukas ir Nežiniukas saugios gatvės šalyje”, „ Judėk ir žavėkis augalais”, „Vaikystės šalis”. 

 Grupių erdvės, lauko aikštelės yra patrauklios, saugios, pakankamai įvairių ugdomųjų priemonių. 

Organizuojant veiklas, naudojamos kompiuterinės komunikacinės technologijos. Grupėse yra kompiu-

teriai, spausdintuvai, planšetiniai kompiuteriai, interneto ryšys, yra galimybė naudotis Multimedia. Nuo 

2019 metų naudojamės internetine sistema „Mūsų darželis”. 

 Darželyje dirba dvi logopedės. Suteikta logopedinė pagalba 36 specialiųjų poreikių vaikams, atlik-

tas vertinimas.  

 Mokytojos atliko ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą. Paruoštos prieš-

mokyklinio ugdymo pedagogo rekomendacijos ir pristatytos į Kupiškio Povilo Matulionio progimnazi-

ją. 

 Tarptautinę socialinių įgūdžių programą „Zipio draugai” įgyvendino: mokytoja (ikimokyklinio ug-

dymo) Virginija Jurevičienė  ir „Bitučių” grupės vaikai, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Regina Pet-

rikienė  ir „Ąžuoliukų” grupės vaikai, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Rasa Jurikienė ir 

„Šermukšniukų” grupės vaikai. 

 Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programą „Kimochi” įgyvendino mokytoja (ikimokyklinio 

ugdymo) Rasa Aukštikalnienė ir „Žirniukų” grupės vaikai. 

  

                               Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
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2021m. rugsėjį 8 mergaitės ir 7 berniukai į lopšelį atskubėjo. 

Kas noriai, kas vangiai, o kai kas - labai atsargiai. 

Tačiau dar mėnuo nepraėjo, ir visi, lyg pagrandukai, su šypsena į grupę jau 
riedėjo. 

Kam nesisekė draugauti, šiandien moka susitarti. 

Tiems, kas valgyt nenorėjo, dabar lėkštės greit tuštėja. 

Mat, darželyje pas mus maistas sveikas ir skanus. 

Mes išmokome dainuoti, žaidimus inscenizuoti. 

Mokam piešti, keverzoti, plastiliną pavolioti. 

Norim pasakų klausyti, gebam žaislus sutvarkyti. 

Nusiplaunam rankutes, nusimaunam kelnytes. 

Kartais batai susipyksta, bet visi vaikai suklysta. 

Tie, kas sauskelnes mūvėjo, į spintelę pasidėjo. 

Greitai pralėkė čia dienos, ačiū tau, darželi mielas. 

Štai ir vasara atėjo! Gero vėjo! Gero vėjo! 

 

Dėkojame, visiems tėveliams, prisidėjusiems prie renginių, projektų, 
parodų, darželio ir grupės puošimo. Dėkojame už pabuvimą kartu, pasidalintą 
gerumą, pagalbą, nuoširdumą, supratimą. 

Mokytojos (ikimokyklinio ugdymo): Rima Simanavičienė ir Daiva 
Mieldažienė, auklėtojo padėjėja Jūratė Dalebienė  
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„Drugeliai” per šiuos mokslo metus gerokai paaugo, tapo savarankiškesni 

ir drąsesni. Visi vaikai lengvai atsiskiria nuo tėvelių, noriai bendrauja vieni su 

kitais. Grupėje vaikai jaučiasi gerai. Per šiuos metus atlikome daug įvairiausių 

užduočių, mokėmės naujų dainelių, eilėraščių, dalyvavome projektuose. Labai 

vaikams patiko projektai: „Vaikystės šalis”, „Augalų žavadienis”, „Saulės 

spindulio sušildyti”, „Man patinka sportuoti” ir kiti. 

Atlikome keletą eksperimentų, kurių įsimintiniausias - tai muilo burbulų 

pūtimas. 

Šioje grupėje kiekvienas vaikas geba susirasti sau patinkančią veiklą, 

nebijo klausti, paprašyti, padėti draugui. Grupę lankė 20 vaikų: 12 mergaičių 

ir 8 berniukai. 

Mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Nida Kučinskienė ir Daiva 

Mieldažienė, auklėtojo padėjėja Kristina Aleknaitė-Stanienė 
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        Ąžuoliukų grupę lankė dvidešimt įvairaus amžiaus vaikų. Grupėje drauge žaidė ir laiką leido 

trimečiai, keturmečiai ir penkiamečiai: 12 mergaičių ir 8 berniukai. Per darželio lankymo laikotarpį vaikai 

susidraugavo, ,,susigyveno“, vystėsi kalba, turtėjo žodynas. Mažesnieji noriai mokėsi įvairių veiklų, veik-

dami drauge su vyresniaisiais. Vaikai  išmoko valingai koreguoti savo elgesį, elgtis, kaip dera vyresniam. 

3-4-5m. vaikams patinka  užmegsti santykius, kartu žaisti. Vaikai  mokėsi bendrauti grupėje, gerėjo jų so-

cialinė kompetencija, ugdėsi vaikų meniniai įgūdžiai - karpymo, piešimo, lipdymo, vaidinimo, dainavimo. 

Vaikai per mokslo metus išmoko žaisti edukacinėmis bitutėmis-robotukais ,,Bee-bot”. Kartu su vaikais 

pasigaminome naujų kilimėlių žaisti su bitutėmis „Bee-bot”. Šis draugiškas robotukas mokė programa-

vimo pagrindų, praplėtė vaikų patirtį ir gebėjimus pažinimo, komunikavimo, socialinėje kompetencijose.  

        Kiekvieną rytą Austėja suburdavo vaikus mankštai. Vaikams buvo suteikta vidinė laisvė judėti. 

Mankšta mums tampo džiaugsmu, nes vaikai laisvai žaidė, sportavo, fantazavo kūrė judesius, imitavo, 

rinkosi priemones, dainelių įrašus. Ąžuoliukų grupėje 14 vaikų  lankė VšĮ ,,Ąžuolo“ krepšinio mokyklos 

rengiamas krepšinio treniruotes. Treniruočių metu vaikai išmoko krepšinio pagrindų, taip pat krepšinio 

taisyklių supratimo. 

        Dalyvaudami tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai”, vaikai mokėsi: atpažinti savo jausmus ir kal-

bėti apie juos, susitaikymui rasti geras išeitis, įveikti vienišumą, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, 

išgyventi pasikeitimus ir netektis bei prie jų prisitaikyti.  

        Džiaugiamės, kad vis dažniau tėveliai įsijungia į ugdomąsias veiklas , išklausome vieni kitus, išsako-

me savo nuomonę. Labai dėkojame už pagalbą, kuriant ugdančią aplinką grupėje. 

 

Mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Regina Petrikienė, 

Virginija Jurevičienė ir Laura Adomėlė, auklėtojo padėjėja 

Audronė Čiurlienė 
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☼☼☼ 

MES - BITUTĖS LINKSMO BŪDO, 

VISAD DIRBAM PLUŠAM, JUDAM,  

ŠOKAM, PIEŠIAM IR DAINUOJAM 

NA IR, ŽINOMA, SPORTUOJAM. 

DAUG IŠMOKOM, SUŽINOJOM 

ABĖCĖLĘ PAKARTOJOM 

IR SKAIČIUOJAME KARTU 

NE PO VIENĄ, O PO DU. 

IR PROJEKTUOS DALYVAVOM, 

PIEŠĖM, KŪRĖM IR KELIAVOM. 

DABAR BŪSIM ŠERMUKŠNIUKAI 

UOLŪS, DARBŠTŪS PRIEŠMOKYKLINUKAI. 

☼☼☼ 

 

Mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Elida Kunigonienė ir Jurgita Žitkevičiūtė,  

auklėtojo padejėja Zita Varnauskienė 
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Vaikai – tai ne maži žmonės, o dideli pasaulio stebuklai... 

Mes labai džiaugiamės, kad šiais mokslo metais galėjome susitikti kiekvieną mėnesį, 

kiekvieną dieną. Gal todėl, kad daug judame, teisingai  maitinamės, esame tokie sveiki ir 

gausiai lankantys. Mylime save ir greta esantį, todėl kiekvieną rytą savo mažomis ranku-

tėmis apsikabiname kiekvieną atėjusį, o vakare taip nenoriai išsiskiriame. Mes viską da-

rome kartu – žaidžiame, veikiame, sportuojame ir dainuojame. Dar pakankamai nedrąsiai 

išeiname už darželio ribų, bet savo kojytėmis jau išvaikščiojome visą Kraštiečių mikrora-

joną - žinome, kaip teisingai pereiti kelią, ką galima ir ko negalima daryti gatvėje. 

Mes mylime savo kraštą, savo mielą, gražų Kupiškio miestelį. Jis gražus kiekvienu 

metų laiku – rudenį, kai jį puošia spalvotų lapų lietus, žiemą, kai pasidengia baltutėm 

snaigėm ir žalią pavasarį, kai miestas sveikinasi su paukščiais  ir nuostabaus grožio  gėlių 

žiedais. Būtent pavasarį  darželis vykdo nuostabų projektą ,,Judėk ir žavėkis augalais“. 

Su didžiuliu entuziazmu dalyvaujame jame ir mes: žaidžiame įvairius judesio žaidimus, 

gėrimės gamta, jos meno kūriniais ir širdimi jaučiame, kad turime ją saugoti, puoselėti ir 

branginti. Sportas ir gamtos žavesys - tai kaip duona kūnui ir sielai. 

Taip, mes daug ką jau mokame – pažįstame gyvūnus, augalus, mokame juos suskai-

čiuoti, bet, kad galėtum augti, to neužtenka, reikia dar daug pamatyti, išgirsti, pajausti ir 

išbandyti. Šiais mokslo metais mes daug eksperimentavome, yra be galo smagu surasti 

atsakymą jo ieškant pačiam. Linkime visiems  gražių atradimų, gerų emocijų ir šypsenos 

plačios, kaip dangus. Linkime nepamiršti pasakų, truputėlį tikėti stebuklais ir daug  daug 

švenčių, kuriose dalyvautume visi. 

Mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Rasa Jurikienė ir Jurgita Žitkevičiūtė, 

auklėtojo padejėja Danutė Žiaunienė 
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        Vaikų mintys apie šeimą ... 

 „Šeima tai yra tėvas ir mama ir brolis. Kai jie būna šeima, tai tėvas dirba. Tėčio papra-

šiau, kad mane nuvežtų į žirgyną.“ 

„Šeima tai, kai būna šeimos diena, reikia švęsti. Visi važiuojam prie marių pasivaikš-

čioti. Šeima laiminga, nes džiaugiasi visi.“ 

„Šeima, kai reikia mylėti visus - močiutę, senelį, tėtę, mamą. Visi kartu mes būnam 

kaime. Mano mama kaime sodina moliūgus, tėtis labai dirba su kompiuteriu, o aš žaidžiu. 

Senelis valgo. “ 

„Šeima - tai čia yra žmonių, iš šeimos gimsta vienas vaikas. Kai atvažiuoja į savo tė-

viškę, irgi būna šeima. Būna tėtis, mama, senelis, močiutė. Mes darom valgyti visi kartu.“ 

„Šeima yra šeima, kuri vaikus turi, tėvus, ir moteris būna. Mes visi kartu žiūrim televi-

zorių. Kažkada tėtė gali iškepti plešt ir kast – tokius blynus. Kažkada su obuoliene ir ma-

ma kažką iškepa – varškėčius.“ 

„Šeima mama ir tėtis. Ir vaikas. Darbus  visi daro, žaidžia. Pasivaikštom kartu.“ 

„Šeima yra mamos meilė. Šeima dar turi gyvūną, ir visada turi vaiką. Tėtis kartais pai-

ma iš darželio, o brolis dalinasi viskuo. Kartais šeima kartu išeina paatostogauti“. 

„Vyras ir žmona apsikeitė žiedais. Gimsta vaikai. Kad rūpinasi, mama pagamina valgy-

ti. Šeimą reikia mylėti visada, nes rūpinasi. Mamai reikia padėti viską sodinti.“ 

„Šeima yra, kai brolis su sese žaidžia. Šeima visur kartu keliauja.“ 

„Šeima reiškia, kad žmonės gyvena kartu. Šeimą sudaro tėtė, mama, sūnus, sesė, gal ir 

šuo ir katė. Šeima tai didžiausias turtas. Šeimoje žmogus vienas kitą myli. Tėtis gali pjauti 

žolę, mama vedžioti šunį, o vaikai žaidžia su draugais.“ 

„Šeima yra brolis, tėtė, mama, močiutė, senelis ir šuniukas. Šeima yra labai svarbi, kad 

jeigu neturėsi nieko, tai negalėsi išmokti išvis nieko. Šeima yra vienintelis turtas. Svarbu, 
kad reikia gerbti ir kitų šeimas, o ne tik savo. Brolis turi eiti į mokyklą,  o mama dirbti. Ži-
noma ir tėtis dirbti.“  

Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Vitalija Vaitiekūnaitė ir mokytoja (ikimokyklinio 
ugdymo) Laura Adomėlė, auklėtojo padėjėja Rita Valmienė 
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 Seniai, o gal ir ne labai seniai, 2021 metais rugsėjį į žalią žirniukų namelį po didele O-

belėle susirinko 16 mažų „žirniukų“: 11mergaičių ir 4 berniukai. Dvi mergaitės jau vienus 

metus čia praleido, todėl joms buvo drąsiau, viskas žinoma. Kitiems 14 „žirniukų“ buvo 

pirmas kartas, todėl buvo nedrąsu, viskas nauja, nesinorėjo palikti tėvelių, net vieną kitą 

ašarėlę teko nubraukti. 

  Bet „žirniukai“ greitai apsiprato, susidraugavo ir smagiai leido laiką kartu. Žaidė pirš-

tukų žaidimus, klausė pasakų, dainavo daineles, šoko ratelius, piešė, spalvino, sportavo ir 

lauke pramogavo. „Žirniukai“ vis augo, didėjo, sustiprėjo, kalbėti aiškiau pradėjo. Klausė 

edukacinių dainelių, išmoko teisingai nusiplauti rankas, jas sausai nušluostyti rankšluostė-

liu, stengėsi  savarankiškai nusirengti, apsirengti, apsiauti batukus „ant tos kojytės“. 

„Žirniukai“, žaisdami su   Kimochi žaisliukais, susipažino su emocijomis, mokėsi jas at-

pažinti,  draugą vardu pakviesti, būti mandagūs.   

 Atėjus žiemai irgi neliūdėjo. Per Kalėdas pasipuošė ,,Seniais Besmegeniais“, paminėjo 

sausio 13-tą, vasario 16-tą, užsidėję trispalves kepurytes, šalikus ir pirštines. Žiema prabė-

go greitai, eksperimentuojant su sniegu, ledu, važinėjantis rogutėmis.  

 Atėjo pavasaris, pašildė saulutė, „žirniukai“ dar sutvirtėjo, paaugo, žiemą iš kiemo iš-

vijo, į Kaziuko turgų nudardėjo, Žemės dieną paminėjo, nepamiršo ir sveikatiados, vis 

judėjo ir sveikai maitinosi, ragavo daug vaisių ir daržovių, padėjo paruošti sveikus užkan-

džius.  Dalyvavo projekte ,,Sveikata visus metus 2022“. Žaidė velykinius žaidimus, mar-

gino kiaušinius, kūrė STEAM lizdelį margučiui. Pasveikino Mamytes ir žavėjosi žydin-

čiais augalais. „Žirniukai“ išmoko draugauti, neskaudinti draugų, padėti vieni kitiems. 

Smagiai   „žirniukai“ leido laiką žaliame namelyje. Ir aš ten buvau, skanius pyragus raga-

vau, nieko burnoje neturėjau.  
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Dėkojame Jums už tai, kad patikėjote mums brangiausią, ką turite – savo vaikus.  

Dėkojame, Tėveliams, už rūpestį, pagalbą, supratingumą ugdant mažuosius 

 „Žirniukus“. Didelis ačiū, už pagalbą projektuose, akcijose,  už labdarą ,,Dienos centro“ 

vaikams, už linksmesnius mūsų gimtadienius, už skanias vaišes.  

Dėkojame, Iglės mamytei, už sukurtą bendrą Messenger grupę, kurioje smagu buvo 

bendrauti, stebėjote mūsų bendras veiklas, gimtadienius, džiugias akimirkas.  

Tėveliams noriu palinkėti kantrybės, supratingumo, gerų akimirkų auginant mažuosius 

mokslininkus, profesorius, mokytojus, vairuotojus, pardavėjus, o gal ir prezidentus.  

O vaikučiams palinkėsiu:  

Iš mažučio – į didutį, 

Iš silpnučio – į galingą, 

Iš gležnučio – į stipruolį, 

Aukite vaikeliai, būkite laimingi.  

 

Mokytojos (ikimokyklinio ugdymo) Rasa Aukštikalnienė ir Dalia Notkuvienė, 

auklėtojo padėjėja Jovita Raukštienė 
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Tėja klausinėjančiai draugei: „ Atstok, nemušk tu man smegenų!” 

☼☼☼ 

Mokytoja guodžia Kostą: „Taigi va, turi kedus.” 

Kostas: „Čia ne kedai, čia seni batai.” 

☼☼☼ 

Kajus atėjęs ryte į darželį: „ Kaip pavargau šiandien su tais tėvais!” 

☼☼☼ 

Mokytoja: „Aš neleidžiu grupėje šaudyt.” 

 Ąžuolas: „O medžiot galima?” 

☼☼☼                                       

Mokytoja: „Kas gyvena miške?”  

Kajus: ,, Erkės ir tankas, kur čigonai pavogė.” 

☼☼☼ 

Emilija: ,,Mano mama darbe šaudo lovas.” 

Armandas: ,,O mano mama saugo vagius.” 

☼☼☼ 

Lėja, žiūrėdama į lesyklėlę, pakabintą prie lango, sako: „Žiūrėk, jų valgyklo-

je nebėra maisto.” 

☼☼☼ 

Ajus sako: „ Man greit šeši metai, o aš dar net teisių neišlaikiau.” 
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Darbas - tai gebėjimas, o tobulas poilsis - menas. Tuomet pasireiš-

kia kūno, minčių ir vaizduotės suderinamumas.  

(Žydų teologas Abraham Joshua Heschel) 

 

 

 

 

 
 

 Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“ 79 p. – Švietimo teikėjas, vykdantis ikimo-

kyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, turi užtikrinti, 

kad vaikai ugdymo procese dalyvautų tik teisės akto [13.5] nustatyta 

tvarka pasitikrinę sveikatą.  
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Linkime Jums saugių, sveikų atostogų ! 

 

Lauksime sugrįžtant į darželį  

rugsėjo 1 dieną. 
 

 Nepamirškite patikrinti vaikų  

                                sveikatos. 
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          Jurgita Naikauskienė, 

      direktoriaus pavaduotoja  

         ugdymui. 

        Redagavo:  

                                       Danguolė Koženiauskienė,  
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