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“Augu sveikas ir stiprus”



Aktualumas

Ikimokyklinio amžiaus vaikams dar 
tinkamai nesusiformavę higienos įgūdžiai. 
Labai svarbu sudaryti sąlygas, skatinančias 
bei puoselėjančias sveikos gyvensenos 
idėjas,  nes tai - vienas efektyviausių būdų 
padėti augančiam vaikui būti sveikam. 



Tikslas – padėti ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje vaikams saugoti bei stiprinti 
sveikatą.

Uždaviniai:

1. Užtikrinti saugią, palankią vaikų sveikatai 
įstaigos aplinką;

2. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

3. Gerinti bei tobulinti saugaus judėjimo 
įgūdžius.



Įstaigos prioritetai

Kauno lopšelis-darželis “Šilelis” 
prioritetą teikia sveikai gyvensenai. 2019 
metais parengėme sveikatos stiprinimo 
programą „Augame sveiki 2020/2024“, 
įstaiga pripažinta sveikatą stiprinančia 
mokykla.



Vasaros stovykla

Vasarą įstaigoje organizuojama stovykla 
“Auk ir pramogauk”, kurioje vaikų laukia 
skirtingos užduotys bei pramogos, 
skatinančios vaikų fizinį aktyvumą. 



Stovyklos  akimirkos 



Stovyklos  akimirkos (2)



Stovyklos  akimirkos (3)



Stovyklos  akimirkos (4)



Mankštos nauda

Reguliari mankšta padeda išlaikyti 
puikią fizinę formą, sveikatą bei suteikia 
energijos. Todėl kiekvieną rytą, vaikai 
mankštinasi lauke. Esant nepalankioms oro 
sąlygoms – grupėje arba salėje.



Rytinės mankštos įstaigoje



Rytinės mankštos įstaigoje(2)



Rytinės mankštos įstaigoje (3)



Šokio galia

Šokio nauda žinoma ne tik dėl fizinės, 
bet ir psichinės naudos. Ji teigiamai veikia 
nervų sistemą, gerina koordinaciją, padeda 
susikaupti, o ritmiška muzika padeda jaustis 
žvaliam, pagerina nuotaiką bei suteikia 
energijos. Šokis aktyviai įtraukiamas  į  
veiklas.



Šokio galia



Šokio galia (2)



Šokio galia (3)



Šokio galia (4)



Tyras oras

Siekiant stiprinti imunitetą, fiziologiškai 
nusiraminti, pažinti, kurti bei atrasti -
vaikai, keliauja į šalia esantį Petrašiūnų šilą 
ir daug laiko praleidžia gamtoje.



Veikla tyrame ore



Veikla tyrame ore (2)



Veikla tyrame ore (3)



Veikla tyrame ore (4)



Veikla tyrame ore (5)



Sveika mityba

Ypatingai svarbu gilinti vaikų žinias 
apie maisto  poveikį sveikatai bei ugdyti 
sveikos mitybos įgūdžius organizuojamoje 
veikloje.



Sveika mityba (2)



Sveika mityba (3)



Sveika mityba (4)



Sveika mityba (vaisių kokteiliai)



Fizinis aktyvumas

Žmogui fizinis aktyvumas reikalingas 
lygiai tiek pat, kiek maistas ir oras. Tai ypač 
svarbu ikimokyklinio amžiaus vaikams, 
kurie intensyviai auga ir tobulėja.



Fizinis aktyvumas (1)



Fizinis aktyvumas (2)



Fizinis aktyvumas (3)



Fizinis aktyvumas (4)



Rankų higiena

Dėl netinkamos rankų higienos ir 
nepakankamai išlavintų rankų plovimo 
įgūdžių galima susirgti, nes ant mūsų  rankų 
gyvena daugybė mažų mikrobų.



Rankų higiena (mikrobų paieška)



Rankų higiena (2)



Rankų higiena (3)



Rankų higiena (4)



Apibendrinimas

Netradiciniai, aktyvieji ugdymo metodai 
sveikos gyvensenos ugdymo procesą darė 
patraukliu vaikams, skatino vaikus veikti, darė 
teigiamą įtaką vaikų sveikatai. Kasmet vyksta 
įvairios, sveikatą stiprinančios akcijos, 
sveikatingumo dienos, projektai bei kasdienės 
veiklos, į kurias aktyviai įsijungia visa darželio 
bendruomenė.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


