VOLUNGĖS ŽINIOS
ŠIAME NUMERYJE:

VOLUNGĖS DARŽELIO-MOKYKLOS LAIKRAŠTIS
S P E C I A L U S

Atsinaujinusi Volungė



Ką veiksime?
(Inovatyvios idėjos)



Planuojamos veiklos.



Papildomas ugdymas.



Kamštelių vajus...



Rudenėlio užburti...



Kalba vaikai...



Administracijos
budėjimas.

Dėkojame
Visiems už kantrybė ir supratimą.
Mums rųpi Jūsų vaikai.



2 0 1 9 - 0 9 - 0 1

Mieli vaikai, pedagogai ir tėveliai

Būkite ieškantys ir smalsūs, kupini
gyvybės ir veržlaus kūrybiškumo.
Pavaduotoja ugdymui Daiva

Atsinaujinusi Volungė
2019 – 2020 mokslo metai
Volungės darželiomokyklos ugdytiniams
suteiks naujų atradimų ir
patirčių.

Vasaros laikotarpiu mokykloje ir jos teritorijoje vyko
intensyvūs ugdymo aplinkų
kūrimo ir atnaujinimo darbai.
Bendradarbiaudami su Vilniaus miesto savivaldybe,
sėkmingai
įgyvendiname
ugdymo aplinkų atnaujinimo
veiklas:



Laikraščio redaktorė: Violeta
Pobedonosceva

L E I D I M A S

Pastato fasado remontas (steigėjo lėšos 24
tūkst. eur)

 Salės remontas
(steigėjo lėšos 20
tūkst. eur)



Įsigytos IT priemonės:
planšetiniai kompiuteriai (24 vnt.), vaizdo
projektoriai (Žiogelių ir
Drugelių grupėse),
edukaciniai robotai
„Bee-bot“ ir kt.
(steigėjo lėšos 7 tūkst.
eur)

Mokinių konferencijos
„Idėja mokyklai“ metu
buvo pristatyta SPORTO
AIKŠTELĖS įrengimo
idėja.

DŽIAUGIAMĖS, kad šią
mokinių idėją mums padėjo
įgyvendinti Vilniaus miesto
savivaldybė (15 tūkst. eur)

Naujų atradimų yra ir daugiau:

 Atnaujintos žaidimų aikštelės
(ugdymo lėšos).

 Įrengta

lauko laboratorija,
kurioje jau auga daugiamečiai
gydomieji augalai.

 Įrengta gamtamokslinių atradimų laboratorija mokykloje
(ugdymo lėšos).

 Atnaujinta bibliotekos aplinka
(mokinio krepšelio lėšos).

 Sukurta erdvė pedagogų metodinei veiklai organizuoti
(mokinio krepšelio lėšos).

 Atnaujintas bendro naudojimo
koridorius (aplinkos, ugdymo
lėšos).

Smagių mokslo metų!

PUSLAPIS
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KĄ VEIKSIME ...

ĮDOMU IR NAUDINGA

Ugdymas - veiksmingas,
kai veikla vaikui patinka.

sime lauke ir salėje.



Išbandysime inovatyvią ugdymo priemonę „Bee-Bot“ robotus.



Kviesime svečius iš
kitų ugdymo įstaigų į
viktorinas.

Todėl:







Vaikus ryte į darželį
reikia atvesti iki 9:15
val.



Vakare paimti vaikus
turite iki 18:30 val.





Mokysimės bendrauti ir bendradarbiauti



Ir dar daug visko...

PLANUOJAMOS VEIKLOS
Spalis

Budinti grupė
„Pelėdžiukai“ nuo
07:00 iki 07:0730 val.

09.23-10 04 d. Kūrybinės savaitės:

Susirgus ar dėl kitų
priežasčių vaikui
neatvykus į darželį,
privalote mus
informuoti bendruoju
telefonu.: (85)
2710582

09. 19 d.—išvyka į “Lėlės” teatrą.

10.09 d. Bendradarbiavimo projektas
“Veikime kartu” - viktorina “Saugaus
elgesio ABC” (Žiogeliai ir Antakalnio
Antakalnio ikimokyklinių įstaigų komandos).

Arba grupės el. paštu:

peledziukai@volunges.lt,
ziogeliai@volunges.lt,
zvirbliukai@volunges.lt,
skruzdeliukai@volunges.lt,
drugeliai@volunges.lt,
boruzeles@volunges.lt,
bitutes@volunges.lt,
zylutes@volunges.lt.


Intensyviai sportuo-

Bus organizuojamos edukacinės
išvykos kaip inovatyvi vaikų ugdymo
forma.

Rugsėjis





Tyrinėsime ir eksperimentuosime Gamtos mokslų laboratorijoje.



Pasirūpinkite vaiko
sportine apranga.

“Rudens maratonas”

Lapkritis

Gruodis

Lapkričio pabaigoje (data bus patikslinta)Bendruomenės vakaronė
„Atsisveikinimas su rudeniu“ .

Gerumo ir pagalbos mėnuo.

Žiogelių, Drugelių, Pelėdžiukų eksperimentai Gamtos mokslų laboratorijoje.
PAPILDOMAS UGDYMAS (BŪRELIAI)
Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Anglų kalba,
sportas, dailė

Karate, šokiai

Anglų kalba,
sportas, dailė

Karate, šokiai

Šachmatai, lego
užsiėmimai

Užsiėmimų tvarkaraštį žiūrėkite grupėse.
VOLUNGĖS

ŽINIOS

Pirmą savaitę Advento vakaronės .

SPECIALUS

LEIDIMAS

PUSLAPIS

“Skatinti mąstyti „žaliai“, puoselėti
kūrybiškumą ir ugdyti komandinį
darbą. Tai svarbiausi tikslai, kuriuos
sau kelia konkurso Kamštelių vajus
organizatoriai. “

Dalyvaujame konkurse
nes edukacijoms skirtas detales.
„Kamštelių vajus 2019“. Visą
Perdirbimas vyks Vaikų ir jaunivasarą rinkome plastikinius kamš- mo edukacijų erdvėje „Gervių
telius artėja laikas juos pasverlizdas“.
ti .Kamšteliai visoje Lietuvoje bus
Galutiniai konkurso rezultatai ir
surenkami spalio 10 – lapkričio
nugalėtojai bus skelbiami finali15 d . Visi konkursui pateikti
niame renginyje, kuris vyks Vilkamšteliai bus perdirbti į žaidybiniuje lapkričio 22 – 24 d.

RUDENĖLIO UŽBURTI…
Drugelių gr upės ugdytiniai kartu su pedagogais
rudenėlį pasitiks organizuodami edukacinę išvyką į
Lietuvos Geležinkelių muziejų. O niūr ius r udens
rytus praskaidrins šeimų
sukurtomis linksmomis bitučių (“Bee-Bot”) istor ijomis.

Bitučių gr upės vaikai išbandys ypatingą relaksacijos
formą, vasaros įspūdžius
įiliustruos tapydami ant pajūrio akmenėlių. Šis nuostabus užsiėmimas – tai bendravimo ir bendradarbiavimo
priemonė. Ir dar vienas būdas padėti skleistis mažylio
saviraiškai. Tapymas ant
akmenų lavina fantaziją,
smulkiąją motoriką, kalbos
vystymąsi.

Kai saulutė vis dažniau slėpsis
už debesėlių ir „Skruzdėliukų“
kiemo takelius nuklos margaspalviai lapai „Skrudėliukai“ aplankys pasakų karalystę, kurioje
vaikučiai ne tik klausysis negirdėtų pasakų, bet ir patys bandys pasiversti pasakų herojais.
Šeima – tėtis, mama, senelis,
močiutė – patys svarbiausi vaikučių gyvenime, todėl kviesime
juos į „Skruzdrliukų“ ryto ratą
kartu pabūti, pabendrauti, pasekti pasaką, įdomią istoriją
papasakoti ar pažaisti žaidimą
ir kartu linksmai praleisti laiką.

Visus, visus didelius ir mažus grybukus, kviečiame naujus mokslo metus pasitikti dalyvaujant grybų parodoje. Parodai kviečiame pagaminti grybuką, kurio aukštis ne mažesnis,
kaip 20cm ir kuris būtų tinkamas pastatyti lauke. Grybuką galima gaminti iš įvairių medžiagų, kurios būtų atsparios gamtos sąlygoms.
Tėveliams ir vaikučiams linkime kūrybinės sėkmės!
Darbelių laukiame iki spalio 1 d. Darbelius pristatyti į „Žiogelių“ ar „Pelėdžiukų“ grupes.
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EMILIJA: Ruduo kai ateina,
tada ir ant medžių lapai atsiranda.

DOVYDAS: - Emilija, kai aš
užaugsiu, nupirksiu tau princesės suknelę, būsi tikra gražuolė.

BENAS: Neranda vienos kojinės. Auklytė Daivutė sako
jog kojinė liko už nugaros.
Benas ilgai sukiojęsis ir ieškojęs aplinkui niekaip nesurado. Tada atsisukęs ištiesęs
rankas pasakė: -Aš neturiu
jokio už nugaros!

SIMAS: Iš esmės, galimai šių
metų bulvių derlius bus geras.
DOMINYKAS: Vaikai, mažiau
kalbų, daugiau darbų.
JOKŪBAS: Pas mus namuose
būna daugiau žaidimų ir kalbų,
o darbų labai mažai.
MYKOLAS: Kalbasi su draugu: Tu gerai pagalvok, žinok galvoti
labai sveika.

Primename…
1. Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://
svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ . Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių
informacinės sistemos “Mano darželis”.
Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus
gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt.
2. Mokestis turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
3. Prašymus (dėl mokescio perkaičiavimo, ugdymo modelio pakeitimo ar kt.), pageidavimus (dėl ugdymo proceso organizavimo, maitinimo, ir kt.), pastebėjimus (apie netinkamą elgesį ir kt.) tėveliai
pateikia raštu darželio-mokyklos raštinėje ar el. paštu rastine@volunges.vilnius.lm.lt.

ADMINISTRACIJOS BUDĖJIMAS
PIRMADIENIS
Pavaduotoja Daiva
Pavaduotojas Adas

Pavaduotoja Lina

Raštinė vedėja Dovilė

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS

15:00-18:30
07:00-08:00

07:00-08:00

07:00-08:00

PENKTADIENIS

15:00-18:30

15:00-18:30

07:00-08:00

07:00-08:00

15:00-18:30

15:00-18:30

