Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“,
2019-aisiais metais dalyvaujančio tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos
mokyklų konkurse „Visa mokykla šoka“, veiklų aprašymas
Lietuvos liaudies kultūros centras ir vėl paskelbė tradicinius šokius puoselėjančių
Lietuvos mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų konkursą „Visa mokykla šoka“. Šiais metais į šitą
projektą įsijungėme ir mes – Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė.
Kadangi mūsų vaikų lopšelis-darželis dirba etnokultūros kryptimi, pastebime, kad
tradiciniai lietuvių šokiai ir rateliai yra užgožiami moderniosios kultūros. Be to, esame
pasienio miesto darželis, tai palaikome ryšius su Latvijos respublikos lietuviais. Mes
saugome ir puoselėjame savo krašto etnokultūrinį palikimą, mokydamiesi lietuvių liaudies
bei Joniškio krašto ratelių, šokių, žaidimų, dainų, tai mums buvo paskata ne tik patiems
įsijungti į šį projektą, bet ir pritraukti kuo daugiau bendraminčių . Jau nuo vasario pradžios
mes ėmėmės darbo. Mūsų darželio pedagogės Indra Žukauskienė, Elona Bernotaitė,
Nijolė Pakėnė, Gražina Pamparienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Balčiūnienė
susisiekėme su Latvijos Respublikos Elėjos vaikų lopšeliu-darželiu „Kamenite“, Rygos
lietuvių vidurine mokykla, Mažeikių lopšeliu-darželiu „Linelis“, Joniškio rajono bei miesto
ikimokyklinėmis įstaigomis ir pakvietėme prisijungti prie šio projekto...
Kovo 3 d. vyko pirmoji konkursinė veikla mūsų lopšelyje-darželyje „Saulutė“. Su
Joniškio krašto rateliais ir šokiais darželio ugdytinius ir pedagoges supažindino Joniškio
kultūros centro folklorinio ansamblio „Kupars“ ansambliečiai Irena Bartašiūnienė ir
penkiametis Rojus Balčiūnas bei vadovė Rita Kipšaitė-Balčiūnienė. Į salę rinkosi mažieji
darželio vaikučiai po kelias grupes ir mokėmės šokių „Malūnėlis“, „Zaglis“ bei ratelių „Da
ne visas ratelis“, „Kuliniuka kuliniuka“, „Duosiu duosiu pupų bliūdą“. Taip šoko net 130
mažųjų šokėjėlių nuo 4 iki 6 metų amžiaus. Tai suteikė žinių, praktinių gebėjimų ir visiems
buvo labai smagu.
Mes Latvijos Respublikos Elėjos vaikų lopšelio-darželio „Kamenite“ ir Rygos
lietuvių vidurinės mokyklos pedagogams paruošėme ir nusiuntėme šokių bei ratelių
aprašymus, muzikos įrašus, video, kad jie galėtų susipažinti su konkurso medžiaga. Kovo
13 d. mūsų darželyje apsilankė Rygos lietuvių vidurinės mokyklos choreografijos mokytoja
Giedra Jarmoškienė ir mūsų darželio dviejų priešmokyklinio amžiaus grupių vaikučiai
pašoko šokius ir ratelius „Tupčiukas“, „Katins juods“, „Gaidys ant slenksčio stovėjo“. Šituos
šokius latvių darželinukai ir moksleiviai išmoks ir įsijungs į šokių projektą-konkursą „Visa
mokykla šoka“.
Kovo 19 d. mūsų lopšelio-darželio auklėtojos-metodininkės Elona Bernotaitė, Nijolė
Pakėnė ir Indra Žukauskienė organizavo tarptautinę konferenciją „Virtualaus bendravimo
galimybės tarp ikimokyklinių ugdymo įstaigų“, kurios tikslas – skatinti priešmokyklinio ir
ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų bendradarbiavimą rajono, šalies, tarptautiniu
lygmeniu, populiarinant lietuvių liaudies tradicijas. Renginyje dalyvavo Latvijos
Respublikos Elėjos vaikų lopšelis-darželis „Kamenite“, Rygos lietuvių vidurinė mokykla,
Mažeikių lopšelis-darželis „Linelis“, Joniškio vaikų lopšeliai-darželiai „Ąžuoliukas“,
„Saulutė“, „Vyturėlis“, Žagarės vaikų lopšelis-darželis „Vyšniukas“ bei Kriukų pagrindinės
mokyklos ikimokyklinis ir priešmokyklinis skyrius. Tai buvo pirmasis virtualus susitikimas,
kurio metu minėtų įstaigų ugdytiniai pristatė lietuvių liaudies šokius ir ratelius. Buvo gera ir
gražu žiūrėti, kaip vieni kitus keisdami Lietuvos ir Latvijos mažieji šokėjėliai šoko ir ėjo
ratelius: „Ant kalno karklai“, „Tupčiukas“, „Gaidys ant slenksčio stovėjo“, „Katins juods“,
„Malūnėlis“, „Roputė“. Savo atliekamais rateliais ir šokiais virtualiuoju būdu vieni kitus
džiugino net 170 vaikučių!
Taip susidomėjo mūsų darželio pedagogės tradiciniais šokiais, kad vis mokino ir
mokino darželio ugdytinius šokti ir eiti ratelius. Vaikučiams labai patiko šokti, tai ir šoko
beveik kiekvieną dieną arba darželio salėje, arba kiemo poilsio aikštelėse, arba savo

grupėse... Taip vis dar ir tebešokame atsiradus progai – nuo mažiausio iki didžiausio, nuo
2 metų iki 7-erių amžiaus...
Gegužės 7 d. mūsų darželio pedagogės – konkurso ,,Visa mokykla šoka“
organizatorės – pedagogės Elona Bernotaitė, Indra Žukauskienė, Nijolė Pakėnė, Gražina
Pamparienė ir darželio direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Balčiūnienė dalyvavo
Joniškio rajono ikimokyklinių įstaigų metodinėje – pažintinėje dienoje ,,Vaikų meninis
ugdymas, taikant lietuvių liaudies šokius ir ratelius“, kuri vyko Rygos lietuvių vidurinėje
mokykloje, puoselėjančioje lietuvių liaudies papročius bei tradicijas . Ši mokykla vykdo
projektą „Draugystės uostas“. Tad mums buvo puiki galimybė Joniškio krašto bei tradicinių
lietuvių liaudies šokių bei ratelių pamokinti ir šios mokyklos priešmokyklinukus. Šoko apie
70 dalyvių.
Gegužės 13 d. mūsų darželio priešmokyklinių grupių vaikučiai ir jų pedagogės
organizavo linksmą rytmetį „Šok, trypk, linksmas būk!“. Šio renginio tikslas – prisiminti,
pasimokyti ir kitus pamokyti tradicinių šokių bei ratelių, užmegzti, palaikyti draugiškus
santykius su kitų miesto darželių ir mokyklų jaunaisiais draugais. Renginys vyko prie
Joniškio parko esančioje Joniškio kultūros centro lauko estradoje. Rytmetyje dalyvavo
mūsų darželio vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus grupių vaikučiai bei draugai iš
Joniškio vaikų lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, „Vyturėlis“ ‘ pagrindinės mokyklos „Saulė“
(pradinių klasių bei Dienos užimtumo centro) ir Plikiškių skyriaus daugiafunkcinio centro.
Buvo be galo smagu šokti tradicinius ir Joniškio krašto šokius bei eiti ratelius: „Ant kalno
karklai“, „Pjoviau šieną“, „Malūnėlis“, „Tupčiukas“, „Kuliniuka kuliniuka“, „Duosiu duosiu
pupų bliūdą“, „Šiaudų batai“. O ir šokėjų buvo daug – apie 250! Renginį papuošė ir
Joniškio kultūros centro folklorinio ansamblio „Kupars“ vadovė Rita Balčiūnienė, kuri ne tik
pati dainavo pritardama liaudiškomis kanklėmis Joniškio krašto dainas, bet ir rytmečio
dalyvius pakvietė uždainuoti. Visus pradžiugino ir mūsų darželio penkiametis ugdytinis
Rojus Balčiūnas, šmaikščiai prisistatęs ir Joniškio krašto dainelę „Viru viru košę“
padainavęs. Mat, Rojus tapo vaikų ir jaunimo – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso
„Tramtatulis“ šių metų rajoninio turo laureatu ir pasirodė Aukštaitijos regioniniame ture
Panevėžyje (mokytoja Gražina Pamparienė).
Gegužės 27 diena – Europinė Kaimynų diena. Todėl šia proga mūsų lopšeliodarželio „Pelėdžiukų“ ir „Ramunių“ grupių vaikučiai, jų auklėtojos Daiva Katiliavaitė, Sandra
Striuogienė, Irena Tolkuvienė, Nijolė Budrienė, darželio direktorė Gražina Vėtienė,
direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Balčiūnienė, muzikos mokytoja Gražina Pamparienė
akordeonu ir pyragais nešini aplankėme kaimynus – „Saulės“ pagrindinėje mokykloje
įsikūrusius Dienos užimtumo centro ugdytinius. Lauke vyko piknikas su vaišėmis ir
linksmybėmis. Mūsų darželio vaikučiai ir pedagogės visus renginio dalyvius pakvietė šokti.
Kadangi šio Dienos užimtumo centro ugdytiniai jau dalyvavo mūsų surengtame renginyje
Joniškio lauko estradoje gegužės 13-ąją, tai jiems buvo labai gera prisiminti ten šoktus
tradicinius ir Joniškio krašto šokius... Šį kartą smagiai šokome apie 90 šokėjų!
Gegužės 29 d. vyko išleistuvių vakaronė „Supinsim šokių pynę...“ mūsų darželio
priešmokyklinių grupių vaikams ir jų tėveliams. Na, ir kaip nepašoksi jau gerai išmoktų ir
pamėgtų tradicinių šokių! Vaikai, atsisveikindami su darželiu, šoko su savo tėveliais, grupių
auklėtojomis. Buvo visiems labai labai smagu! O ir šokėjų buvo nemažai – apie 110!
Gegužės 31 d. visa mūsų darželio bendruomenė susirinko darželio kieme į
baigiamąjį konkurso „Visa mokykla šoka“ renginį – šokių rytmetį „Da ne visas ratelis“.
Šokome įvairius tradicinius ir Joniškio krašto ratelius ir šokius: ,,Pupa“, ,,Šokinėjo
trepinėjo“, ,,Šiaudų batai“, ,,Pjoviau šieną“, ,,Kuliniuka kuliniuka‘‘, „Duosiu duosiu pupų
bliūdą“, ,,Tranpolkė“, ,,Ant kalno karklai“, „Malūnėlis“, „Zaglis“, „Adatytė“. Šokių sūkuryje
sukosi apie apie 200 darželio ugdytinių nuo 2 iki 7 metų amžiaus kartu su auklėtojomis ir
kitomis darželio darbuotojomis.
Džiaugiamės, kad ne tik mūsų lopšelio-darželio bendruomenė jau nuo vasario
mėnesio energingai įsijungė į šitą respublikinį šokių projektą ir išmoko nemažai tradicinių

bei Joniškio krašto šokių ir ratelių. Mes pakvietėme prie mūsų prisijungti didžiulį būrį savo
miesto, rajono ir Latvijos bendraminčių – mokyklų ir darželių ugdytinių ir pedagogų, kuriuos
taip pat išmokinome tradicinių šokių ir jie dalyvavo mūsų renginiuose. Galime pasigirti, kad
visuose konkurso „Visa mokykla šoka“ mūsų organizuotuose renginiuose dalyvavo virš
500 šokėjų! O mūsų šokių repeticijų ir renginių akimirkas įamžino darželio direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Lina Balčiūnienė, auklėtojos Daiva Katiliavaitė, Indra Žukauskienė,
Genovaitė Liepienė, Nijolė Budrienė.

