,,Varliukų‘‘ grupės vaikų dienos darželyje
Pasibaigus vasaros atostogoms vaikai skubėjo susitikti su draugais, pasidalinti vasarą patirtais
įspūdžiais, apkabinti mylimą žaislą, pasidžiaugti nauja grupe. Rugsėjo pirmoji skambėjo nuo
vaikų dainų, žaidimų ir juoko. Spalio mėnesį šventėme rudenėlio šventę, tėveliai su vaikučiais
pagamino ir atnešė įdomių eksponatų iš daržovių bei vaisių, surengėme parodėlę ,, Rudenėlio
išdaigos“. Iš obuolių ir morkų spaudėme sultis, kepėme obuolių pyragą. Minėme mįsles,
šokome, dainavome, džiaugėmės saulėtomis rudens dienomis ir šventės viešnios ,,šalnos“
dovanomis. Dalyvavome sveikatingumo dienoje, vaikai saulėtą rudens rytą linksmai žaidė
kieme, gamino puokštes iš rudeninių lapų ir buvo kupini geros nuotaikos. Buvo organizuota
savaitė ,, Aš saugus, kai žinau“. Diskutavome, kokie pavojai tyko kelyje ir buityje. Išsiaiškinome
, kaip reikia elgtis naudojant žirkles, peilį, degtukus ir kad su jais žaisti nevalia. Vaikai išmoko
dvieilį ,, Žirklės, peilis ir degtukai- vaikučiams ne žaisliukai“. Lankėmės prie netoli darželio
esančios pėsčiųjų perėjos, mokėmės saugiai pereiti gatvę. O grįžę į darželį vaikai piešė gatvę,
pėsčiųjų perėją, sužinojo kaip saugiai pereiti gatvę, tapo atsargesni. Grupėje įgyvendinama
sveikos gyvensenos programa ,, Sveiki dantukai“. Žaisdami vaikai sužino ką reikia daryti, kad
dantukai būtų balti, sveiki, o šypsenėlė graži. Vaikai noriai dalyvauja sveikatos valandėlėse,
klausosi grožinės literatūros kūrinėlių apie dantukus, sužino koks maistas kenkia dantims.
Žiūrėjome animacinį filmą ,,Ėduoniukas ir Bakteriukas“, išanalizavome sveiko maisto piramidę,
surengėme piešinių parodėlę „ Linksmas ir liūdnas dantukas“. Nekantriai laukėme artėjančių
švenčių Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų. Džiaugsmingai joms ruošėmės, kartu tėveliais vaikai
gamino žaisliukus eglutei, puošėme eglutę ir grupę, gaminome Advento vainiką, aiškinomės
kodėl vainike yra keturios žvakelės. Laukėme Kalėdų senelio ir dovanų, išmokome gražią
dainelę, eilėraštį bei smagų ratelį. Sausio 13 dieną dalyvavome Lietuvoje jau aštuntą kartą
organizuojamoje pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje Laisvės gynėjų dienai
paminėti. Prisiminėme ir pagerbėme žuvusius bei nukentėjusius valstybės gynėjus, languose
uždegėme atminimo žvakutes. Sausio 15 dieną vaikai dalyvavo nuotaikingame grupės „ Tonika‘‘
koncerte „Linksmasis autobusiukas“. Paskutinę sausio mėnesio savaitę, buvo surengta sveikatos
savaitė „Vaistažolės ir medus- vaikas sveikas bus“. Sužinojome kokią naudą turi vaistažolės,
medus, citrina. Žaidėme žaidimus, mėgavomės arbata, minėme mįsles.
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