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Kodėl susirinkome?

Praėjo 10 metų, todėl kyla klausimas : 
ką padarėme,

ko pasiekėme, 
ko tikėjomės, 

kur klydome,
ką netikėtai suradome, 

kuo džiaugiamės? 
Pergyvenome  visas krizes, sunkūmus ir išlikome 
tvirtos  tartum uola ir vieningos, kurioms  
nebaisios jokios audros , valstybių keičiami 
įstatymai, reorganizacijos,   finansų trūkumas



Veiklos apžvalga

Ataskaitoje mėginsiu apžvelgti:

- kiekybinius, 

- kokybinius 

- veiklos  pokyčių mastus
keičiantis   metams ir patirčiai



Asociacijos priešistorė

1991 m.  - Lietuvoje atsirado Sveikos mokyklos 
projektas

Ikimokyklinių įstaigų pedagogai sukruto 
pareikšdami  ”Kodėl sveikatos ugdymas 
prasideda nuo mokyklos, kodėl ne nuo gimimo ?”

1992m.  įsigaliojo  2 ministerijų nutarimas ‘Dėl 
sveikos gyvensenos  įgyvendinimo ugdymo 
institucijose “

Pradėjo kurtis sveikos gyvensenos darželiai



Pirmieji darželiai

Rokiškio “Linelis”

Palangos “Gintarėlis”

Vėliau įsijungė:

Vilniaus “Justinukas”, Kauno “Šarkelė” ir kt.



Veikla iki asociacijos (1993-2001 )
Bendrarbiavimas su PPRC
Su Higienos institutu atlikta kokybinis  fizinio aktyvumo poveiko vaikų
sveikatai tyrimas
Vyko seminarai – kiekvieni metai po 3-4  seminarus
Organizuotos konferencijos iš darbo patirties:
- Palangos  “Gintarėlyje”
- Jonavos  “Pakalnutėje”

- Ukmergės “Nykštuke“
- Plungės “Vyturėlyje”

- Pasvalio “Eglutėje”
- Anykščių “Žiogelyje”

- Varėnos “Pasakoje”

PPRC vyko konferencija, kurios medžiaga išleista leidiniu
Visa tai vyko juridiškai neįteisinta, todėl  sambūrio aktyvui kilo idėja 
sukurti asociaciją. 



Susibūrė bendraminčių būrys:
Irena Jasnauskienė – Vilniaus”Delfinukas”
Irena Pupienienė – Vilniaus “Vandenis”
Janina Lipnickaja Vilniaus ”Justinukas”
Liuba Kolcova- Vilniaus “Sveikuolis”
Danutė Jakučiūnienė – PPRC metodininkė

Sutvarkyti dokumentai ir 2001 m. kovo  9 d.
juridiškai pradėjo veiklą asociacija
“Sveikatos želmenėliai”

Asociacijos įkūrimas



Asociacijos  narių tinklas

Iš viso asociacijoje yra 204 įstaigos ir 2873 nariai 



Tinklo kaita ir problemos
Tinklas pastoviai kinta: 
vienos įstaigos įstoja, kitos išstoja – tai lyg gyvas organizmas, kuris
reaguoja į ekonominius, politinius ir finansinius pokyčius
Kodėl tas vyksta:

- keičiasi vadovai, ir ateina tie, kurie prioritetu nelaiko vaiko
sveikatos ugdymo – Palangos “Gintarėlis”,  Ignalinos “Šaltinėlis”

- kai kurie darželiai reorganizuojami – sujungiamos 2 įstaigos,  keičiasi 
žmonės

- nori  priklausyti kokiai nors organizacijai ir turėti sertifikatą

- nepakankamas nusiteikimas daug ir nuosekliai dirbti

- finansinė krizė ir pinigų trūkumas - Šiauliųm. pavyzdys

- didelė konkurencija ir nenoras būti antru, jaučiant kad regione
pirmu nebus  



Asociacijos veiklos kryptys
1. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas – seminarai

2, Dalijimasis darbo patirtimi – konferencijos
3. Konkursai

4. Turnyrai 
5. Dalyvavimas respublikinuose renginiuose

6. Tiriamoji veikla
7. Leidinių rengimas ir leidyba

8. Sąlygų kūrimas 
9. Metodinė veikla

10. Pedagogų skatinimas
11. Sveikatinimo idėjų sklaida  internete

12. Bendradarbiavimas su valstybinėmis 
institucijomis



Seminarai

Seminarų organizavimas vyko 2 etapais 

1 etapas -2001-2009 m.  - veiklą vykdant kartu  
su Pedagogų profesinės raidos centru

2 etapas – 2010-2012 m. – veiklą vykdė
asociaicija savarankiškai bendradarbiaujant  
su   šalies švietimo centrais

Per 10 metų organizuota  apie 

112  seminarų beveik visuose šalies rajonuose



1 etapas  - (2001-2009m.)

Asociacijos veikla buvo vykdoma kartu su 
respublikiniu projektu

”Sveika gyvensena –

gyvenimo būdas nuo vaikystės”

Kasmet organizuota po 4-5 planinius ir 

3-4 papildomus , pedagogų pageidaujamus 
seminarus. Seminarai vyko beveik visuose šalies 
regionuose.

Iš viso : 55 seminarai, apie 1375 pedagogai



2 etapas – (2010-2012 m.)

1. Kūno kultūra  vaikų darželyje- 11 sem. 
2. Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje                                                   13 sem 
3. Gyvenimo įgūdžių ugdymas darželyje                                                           3 sem.
4. Sveikatinimo veikla ikimokyklinėje įstaigoje                                                        6 sem. 
5. Judrieji žaidimai – natūralus vaiko judėjimo poreikio tenkinimo būdas               5 sem.
6. Saugos įgūdžių ugdymas darželyje                                                           2 sem. 
7. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 2 sem. 

ikimokyklinėje įstaigoje vartojimo prevencija
8.            Lytiškumo ugdymas darželyje                                                           4 sem. 
9. Kūno kultūra ankstyvajame amžiuje                                                            1 sem.
10. Taisyklingos laikysenos ugdymas                                 1 sem
11. Vaikų savivertės ir pasitikėjimo  ugdymas ikimokykliniame amžiuje                   1 sem
12.           Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas: kompleksinis darbo modelis                    1 sem
13.           Smurto prevencija                                 1 sem
14.           Sveikatinimo veiklos svarba rengiant vaiku mokyklai                                                        2 sem. 
15.           Pedagogo įtampos ir streso valdymas                                       1 sem

Iš viso : 54 seminarai , apie 1620 pedagogų



Seminarų tematika

Kūno kultūra vaikų darželyje
Kūno kultūra ankstyvajame amžiuje
Taisyklingos laikysenos ugdymas darželyje

Judrieji žaidimai natūralus vaiko judėjimo poreikio tenkinimo būdas
Sveikatinimo veikla ikimokyklinėje įstaigioje
Sveikos gyvensenos darželių pedagogų bendruomenių darbo patirtis 
Higieninis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje
Saugos įgūdžių ugdymas darželyje  
Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje
Gyvenimo įgūdžių ugdymas
Savivertės ir pasitikėjimo ugdymas darželyje ir šeimoje

Lytiškumo ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje 
Pedagago streso ir įtampos valdymas

Smurto prevencija 
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų

vartojimo     prevecija    ikimokykliniame amžiuje.



Konferencijos iš darbo patirties

• Kiekvienais metais  buvo dalijamasi 
darbo patirtimi 

• Per 10 metų net 50 ikimokyklinių įstaigų
dalijosi darbo patirtimi įvairiais vaikų
sveikatos ugdymo klausimais



Konferencijų organizavimo panorama

2001m.
Mažeikių lopšelis-darželis„Buratinas“
Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“
Mažeikių lopšelis-darželis  „Bitutė“
Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“
Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“
Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“

2002 m. 
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Bangelė“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“
Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“

2003m. 
Akmenės darželis-mokykla „Atžalynas“
Akmenės darželis-mokykla „Buratinas“
Akmenės lopšelis-darželis „“Žvaigždutė”

2004
Kėdainių r. Krakių vaikų darželis
Panevėžio lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“
Panevėžio r. Velžio lopšelis-darželis

2005m
Visagino lopšelis-darželis „Kulverstukas
Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas



Konferencijų organizavimo panorama
• 2006m.
• Joniškio lopšelis-darželis „Vyturėlis“
• Klaipėdos r. Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“

• 2007m.
• Varėnos lopšelis-darželis „Pasaka“
• Jonavos lopšelis-darželis „Pakalnutė“

• 2008 m. 
• Trakų r. Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“
• Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“
• Trakų r. Rudiškių lopšelis-darželis „Pasaka“
• Trakų r. Aukštadvario darželis-mokykla „Gandriukas“
• Šilutės lopšelis-darželis  „Žibutė“
• Šilutės lopšelis-darželis  „Pušelė“
• Šilutės lopšelis-darželis  „Raudonkepuraitė“

• 2009m. 
• Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“
• Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė



Konferencijų organizavimo panorama
2010 m.
Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“
Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“
Kazlų Rūdos lopšelis-darželis „Pušelė“

2011 m. 
Kupiškio lopšelis-darželis „Obelėlė“
Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“
Biržų lopšelis -darželis „Rugelis“
Vilniaus Vaduvos mokykla-darželis 
Telšių lopšelis-darželis  „Eglutė“
Telšių lopšelis-darželis  „ Mastis“
Telšių lopšelis-darželis  „Berželis‘“
Telšių lopšelis-darželis  „Nykštukas“

2012 m. 
Vilniaus lopšelis-darželis „Želmenėliai“
Jurbarko lopšelis-darželis „Nykštukas“
Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“



Konkursai

Per 10 metų asociacija vykdė 5 konkursus:

1. metodinės literatūros leidinio konkursas  
2004-2005 m. 
2. Įdomiausias grupės sveikatos ugdymo 
projektas  - 2007 m. 
3.  Lankstinukų komplektas sveikatinimo tema -
2010 m.
4. Mano įdomiausias  pranešimas sveikatinimo 
tematika – 2011 m.
5. Šokių konkursas”Kaip mokam, taip ir   šokam 

- 2012 m.



1. Metodinio leidinio konkursas

Konkursui pristatyti 7 leidiniai:
“IR KELYJE BŪK SAUGUS”
(Vilniaus lopšelis-darželis “Delfinukas’)

“UGDOME KARTU SU ŠEIMA”
(Vilniaus raj. Rudaminos vaikų darželis)

“KVĖPAVIMAS - KŪNO GYVUMO IR GYVENIMO PAGRINDAS”
(Palangos lopšelis-darželis “Žilvinas”)

“PAŽINIMO PARKELIS”
(Kėdainių raj. Krakių vaikų darželis)

“SVEIKATOS TAKELIU”
(N. Akmenės darželis - mokykla “Buratinas””)



Konkurso nugalėtojai

1  vieta - “IR KELYJE BŪK SAUGUS”
(Vilniaus lopšelis-darželis “Delfinukas’)

3 vieta - “KVĖPAVIMAS - KŪNO GYVUMO IR GYVENIMO 
PAGRINDAS”
(Palangos lopšelis-darželis “Žilvinas”)

3 vieta - “UGDOME KARTU SU ŠEIMA”
(Vilniaus raj. Rudaminos vaikų darželis)



2. Įdomiausias grupės sveikatos ugdymo projektas  -
2007m

Norą dalyvauti pareiškė 55 ikimokyklinės įstaigos. 
Įvertinus pristatytus projektus nustatyta 3 pirmosios 

vietos:
I vieta - Palangos lopšelio-darželio “Gintarėlis”

auklėtojos     Irma Kuojienė, vaida Sirtaštanovienė –
kelionė į Kroatija-Italija- Austrija, (premija po 1300 Lt)

2vieta  - Marijapolės lopšelis-darelis “Vaivorykštė”
auklėtojos Giedrė Bagdonienė, Lina Lenkutienė, 

Kroatija-Italija- Austriją, (premija po 1100 :t)

3 vieta - Trakų r. Lentvario “Šilas”
Aukl. Dorita Simonavičienė. Marina Borisenkova, 

Prancūzija- Olandija – po1000 Lt



Paskatinamosios  kelionės su premija

14 ikimokyklinių įstaigų gavo paskatinamasias keliones su  “Kiveda” ar “Ditma”

kelionių agentūromis  ir 700 Lt premijas:

Šilutes “Žibutė”
Mažeikių “Buratinas”

Klaipėdos “Želmenėlis”
Ukmergės “Nykštukas”

Ignalinos “Šaltinėlis”
Vilniaus “Gervelė”

Vilniaus Vaduvos mokykla-darželis 
Kauno “Malūnėlis”

Gargždų “Gintarėlis”
Kauno “Gandriukas”

Kairių “Spindulėlis”
Radviliškio ”Eglutė”

Telšių “Mastis”
Širvintų “Saulutė”



3. Lankstinukų konkursas sveikatinimo tematika

Dalyvavo 114 istaigų komandų, kurios rengė 5 vnt 
lankstinukų komplektą laisvai pasirinkta tematika

Nugalėtojai:

1 vieta  - Raseinių “Liepaitė” – 1200 Lt

2vieta  - Kairių “Spindulėlis” - 1000 Lt

3 vieta - Klaipėdos “Želmenėlis” – 800 Lt.



Paskatinamosios premijos

11 įstaigų gavo paskatinamąsias premijas po 500 Lt

11.  .  Vilniaus lopVilniaus lopššeliselis--dardaržželiselis““JustinukasJustinukas””
2.  Vilkavi2.  Vilkavišškio lopkio lopššeliselis--dardaržželis elis ““EglutEglutėė””
3.  Radvili3.  Radvilišškio kio ŠŠeduvos lopeduvos lopššeliselis--dardaržželiselis
4.  Kauno lop4.  Kauno lopššeliselis--dardaržželis elis ““MalMalūūnnėėlislis””
5.  Kauno lop5.  Kauno lopššeliselis--dardaržželis elis “Š“Šilinukasilinukas””
6.  Kauno lop6.  Kauno lopššeliselis--dardaržželis elis ““GandriukasGandriukas””
7.  Klaip7.  Klaipėėdos lopdos lopššeliselis--dardaržželis elis ““ŽŽuvuvėėdradra””
8.  Kauno lop8.  Kauno lopššeliselis--dardaržželis elis “Š“Šarkelarkelėė””
9.  Ma9.  Mažžeikieikiųų loplopššeliselis--dardaržželis elis ““BuratinasBuratinas””
10.  Klaip10.  Klaipėėdos r. Kretingaldos r. Kretingalėės lops lopššeliselis--dardaržželiselis
11.  Panev11.  Panevėžėžio lopio lopššeliselis--dardaržželis elis ““PasakaPasaka””



Konkurso nugalėtojai

9 įstaigoms  įteiktos premijos  po 200 Lt

1. Klaip1. Klaipėėdos lopdos lopššeliselis--dardaržželis elis ““KlevelisKlevelis’’
2. Radvili2. Radvilišškio lopkio lopššeliselis--dardaržželis elis ““ŽŽvaigvaigžždutdutėė””
3. Klaip3. Klaipėėdos lopdos lopššeliselis--dardaržželis elis ““VarpelisVarpelis””
4. Vilniaus R. Rudaminos vaik4. Vilniaus R. Rudaminos vaikųų dardaržželis elis 
5. Jurbarko lop5. Jurbarko lopššeliselis--dardaržželis elis ““NykNykšštukastukas””
6. Plung6. Plungėės lops lopššeliselis--dardaržželis elis ““VyturVyturėėlislis””
7. 7. ŠŠiauliiauliųų loplopššeliselis--datrdatržželis elis ““VyturVyturėėlislis’’
8. Ukmerg8. Ukmergėės lops lopššeliselis--dardaržželis elis ““NykNykšštukastukas””
9. Tel9. Telššiiųų loplopššeliselis--dardaržželis elis ““EglutEglutėė””

28  Įstaigos apdovanotos paskatinamosiomis dovanomis



3. Mano geriausias pranešimas vaikų sveikatinimo tema

Konkurse dalyvavo 68 pedagogai  ir pristatė 68   
pranešimus:
Pranešimų tematika įvairi:

fizinis aktyvumas, 
sveika mityba,     

lytiškumo ugdymas ,
saugumas, 

ekologinis
higienos įgūdžių ugdymas,

psichinės sveikatos puoselėjimas



Konkurso nugalėtojai

I vieta  
Dalia  Vaitkienė , Klaipėdos lopšelis-darželis ”Želmenėlis”
Pr. “Nuovargio prevencijos priemonių taikymas darželyje” – 1000  Lt
II vieta 

Vida Barinova, Ukmergės lopšelis-darželis “Eglutė”
Pr. “Teigiamų emocijų ugdymas darželyje” – 800 Lt
II vieta  
Ilona Sruogienė, Klaipėdos r. Gargždų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”
Pr. “Ką pasakoja lašelis” – 800 Lt
III vieta
Laima Preisienė,Vilniaus lopšelis-darželis “želmenėliai”
Pr. “Vaiko psichinės sveikatos saugojimas darželyje” – 500 Lt
III vieta  
Jūratė Simaitienė.,Panevėžio regos centras
Pr. Ugdykime adekvatų požiūrį į akių sveikatą -500 Lt



Konkurso nugalėtojai

IV vieta  
Dalia Laumelienė, Vilniaus r. Rudaminos vaikų darželis 
Pr. Sveikatinimo galimybės darželyje ir namuose – 100 Lt

IV vieta
Irena Daščiorienė, N. Akmenės mokykla-darželis “Žvaigždutė”
Pr. Tegiamų emocijų pagava dailės ir muzikos apsuptyje  - 100 Lt

V vieta 

Berutė Laureckienė, Panevėžio lopšelis-darželis “sigutė|”

Pr. Internetas – ir jo slypintys pavojai – 100 Lt

V vieta 

Daiva Meškuotienė, Kėdainių r. Krakių vaikų darželis

Pr. Žalioji vaistinėlė- kaip vaikų sveikatinimo priemonė darželyje –100 Lt



Konkurso nugalėtojai
6 vieta 

Leta Numsėdienė, Akmenės r. Akmenės lopšelis-darželis “Gintarėlis”

Pr. Saugaus eismo įgūdžių ugdymas priešmokyklinėje grupėje 
projektiniu metodu” – 100 Lt

6 vieta  

Sigita Sičiūnienė, Irena Serapinienė, Palangos lopšelis-darželis“Žilvinas”

Pr. Kad važinėjimas taptų įpročių – 100 Lt

6 vieta -100 Lt 

Leta Numsėdienė, Akmenės r. Akmenės lopšelis-darželis “Gintarėlis”

Pr. Saugaus eismo įgūdžių ugdymas priešmokyklinėje grupėje 
projektiniu metodu” – 100 Lt

6 vieta  

Sigita Sičiūnienė, Irena Serapinienė, Palangos lopšelis-darželis 
“Žilvinas”

Pr. Kad važinėjimas taptų įpročių -100 Lt



Konkurso lauteatai
7 vieta  
Audronė Norvaišienė, Plungės lopšelis-darželis “Vyturėlis”
Pr.  Fizinio aktyvumo skatinimas darželyje – 100 Lt

7 Vieta 
Daiva Žurauskaitė, Radviliškio lopšelis-darželis “Eglutė”
Pr. Vaikų aktyvaus  judėjimo galimybės  ikimokykliniame amžiuje -100 Lt

7 vieta  
Ingrida Laužikienė, Vilniaus lopšelis-darželis “Molinukas”
Pr. Vaikas, miškas ir senelės pasaka. Pasakų taikymas ikimokykliniukų
ekologinėms nuostatoms formuoti – 100 Lt



5, Šokių konkursas ”Kaip mokam , taip ir šokam”
Dalyvavo   67 ikimokyklinio amžiaus vaikų šokių grupės 
• 1 vieta – Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ -700 Lt
• 2 vieta  - Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“ – 400 Lt
• 3 vieta  - Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ – 300 Lt
• 3 vieta – N. Akmenės  mokykla-darželis „Buratinas“ – 300 Lt
12 paskatinamųjų po 100 Lt:
• 1. Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“
• 2. Vilkaviškio lopšelis-darželis „Eglutė“
• 3. Jonavos lopšelis-darželis „Pakalnutė“
• 4. Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“
• 5. Šiaulių lopšelis-darželis „Žiburėlis“
• 6. Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“
• 7. Šiualių r. Kužių lopšelis-darželis 
• 8. Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“
• 9. Jonavos lopšelis-darželis „Saulutė“
• 10. Biržų lopšelis-darželis „Rugelis“
• 11.Trakų r. Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“
• 12. Vilniaus r. Pagirių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“



Turnyrai
Įgyvendinat valstybinę vaikų mokymo plaukti programą

mes pirmieji pradėjone jos įgyvendinimą
Organizuotas ikimokyklinio amžiaus vaikų plaukimo 

turnyras . 
Dalyvavo:

– Marijampolės lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
– Vilniaus lopšelis-darželis „Vandenis“
– Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“
– Vilniaus lopšelis-darželus „Gilužis“
– Vilkaviškio lopšelis-darželis „Eglutė“
– Vilniaus lopšelis-darželis „Delfinukas“
– Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis „Riešutėlis“
– Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė
– Panevėžio lopšelis-darželis „Vyturėlis‘



Plaukimo turnyro nugalėtojai

1 vieta  - Vilniaus lopšelis-darželis “Vandenis”

2 vieta  - Vilniaus lopšelis-darželis “Gilužis”

3 vieta  - Vilkaviškio lopšelis-darželis “Eglutė”



Tolesnis programos įgyvendinimas

Seminaras 

“ikimokyklinio amžiaus vaikų mokymas plaukti ir 
grūdinimas vandeniu”

Panevėžio lopšelyje-darželyje “Vyturėlis

2012 m . 

Seminaras finansuotas Sveikatos apsaugos ministerijos

Seminare paskaitas ir praktines veiklas vykdo 

Sporto universiteo dėstytojai ir pedagogai praktikai



Dalyvavimas respublikinuose renginiuose

Konkursas “Sveikuolių sveikuoliai” –
visuose  labai aktyviai dalyvavo 

asociacijos nariai ir tapo laureatais

• 2002m. – dalyvavo 16 įstaigų iš 16, nugalėtojas 
Šiaulių lopšelis-darželis ”Žiogelis”

• 2006 m. – dalyvavo 14 iš 14, nugalėtojai
• Marijampolės lopšelis-darželis “Vaivorykštė”

• 2009m. - dalyvavo 12 istaigų iš 12 nugalėtojas 
• Kauno “Kulverstukas” - 1 vieta, Lentvario “Šilas” - 2 vieta, 
• Telšių “Mastis” - 3 vieta

• 2012m.  - nugalėtojais tapo  Ukmergės “Nykštukas” – 2 vieta, Telšių
“Mastis” - 3 vieta



Dalyvavimas respublikinuose renginiuose

1. Visuotinėmankšta

2. Darom 

3. Žemės dienos, olimpinės dienos, 

4. Ikimokyklinukai varom už Lietuvą, 

5. Geriausiai tvarkomų aplinkų konkursai

6. Savaitės: ”Savaitė be patyčių” ir kt. 

7. Stojimo į Europą minėjimo renginiai

8. Skelbiamų metų minėjimai

9. piešinių konkursai, pvz.  “Sveika mano šeima” ir kt.

10. Dalyvavimas projekte ”Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas”

2013 m. planas “Diagnozė: Sveikatos virusas Lietuvos
darželiuose”



Tiriamoji veikla
Pakankamai aktyviai darPakankamai aktyviai daržželiuose buvo vykdoma tiriamoji veikla.eliuose buvo vykdoma tiriamoji veikla.
JJųų tematika plati:tematika plati:

-- Fizinio aktyvumo ir fizinio parengtumo Fizinio aktyvumo ir fizinio parengtumo 
-- Taisyklingos laikysenos Taisyklingos laikysenos 
-- PlokPlokččiapiapėėdidišškumo kumo 
-- Sveikatinimo veiklosSveikatinimo veiklos
-- MitybosMitybos
-- GrGrūūdinimodinimo
-- ŽŽalingalingųų įįproproččiiųų
-- DantDantųų priepriežžiiūūros ros 
-- VaikVaikųų adaptacijos daradaptacijos daržželyje elyje 
-- VaikVaikųų pasirengimo mokyklai  ir kita tematikapasirengimo mokyklai  ir kita tematika



Tiriamoji veikla

ŠŠioje veikloje ypaioje veikloje ypačč aktyvaktyvūūs :s :
Vilniaus Vaduvos, Vilniaus Vaduvos, ŠŠiauliiauliųų ““DainelDainelėė””, , 
KKėėdainidainiųų r. Krakir. Krakiųų, , 
MaMažžeikieikiųų““BuratinasBuratinas””,,““LinelisLinelis””, Vilkavi, Vilkavišškio kio ““EglutEglutėė””, , 
ŠŠiauliiauliųų r. Kairir. Kairiųų ““SpindulSpindulėėlislis””, Klaip, Klaipėėdos r.dos r.
KretingalKretingalėės,s,
PlungPlungėėss““VyturVyturėėlislis””, N. Akmen, N. Akmenėė ““BuratinasBuratinas””, , 
RadviliRadvilišškio kio ““ŽŽvaigvaigžždutdutėė””, , 
KlaipKlaipėėdos dos ““ŽŽelmenelmenėėlislis””, , ““ŽŽuvuvėėdradra”” , , ““VarpelisVarpelis””, , 
““BangelBangelėė””,  Vilniaus ,  Vilniaus ““MolinukasMolinukas””, Kauno , Kauno ““SpindulysSpindulys””, , 
RasytRasytėės,  Alytaus s,  Alytaus ““GiliukasGiliukas””,  Panev,  Panevėžėžio io ““KastytisKastytis”” irir
kt. kt. 



Leidiniai
rengti asociacijos narių, komandų, dalyvaujant nariams darbo grupėse. 
Išleisti asociacijos lėšomis, dalinai finasuojant leidinius ar rėmėjų ar 

valstybinių įstaigų lėšomis

Kauno “Gandriukas” komandaKonferencijos medžiaga



D. Jakučiūnienė Klaipėdos “želmenėlis”

Darbo grupės narė G. Žmuidienė, A. Milvydienė



N. Akmenės  darželis-mokykla”Buratinas” Šiualių m. ikimokyklinių įstaigų

Irena Jonaitienė pedagogų komanda



Telšių “Žemaitukas” Vilniaus “Delfinukas”
Ona Koverienė Irena Jasnauskienė, OnutėMorkūnienė



D. Jakučiūnienė,                                                               Klaipėdos r. Gargždų “Gintarėlis”
darbo grupės narė Alė Šimaitienė, Angelė Račkauskienė



Joniškio “Vyturėlis’
pedagogų komanda                                                        A. Bartulienė



Telšių lopšelis-darželis “Mastis” Jonavos “Pakalnutė”
pedagogų patirtis                                                       konferencijos medžiaga



D. Jakučiūnienė , darbo grupės narė



Šeduvos lopšelis-darželis
pedagogų komanda

RŪTA RUGEVIČIENĖ, ROMA RADŽIŪNIENĖ

SMALSUČIŲ
ŽAIDIMAI

Metodinė priemonė



Palangos “Gintarėlis” Kauno “Ąžuoliukas”
Mikė Lilikė Daiva  Statkevičienė



Asociacijos narių darbo patirtis                                           Palangos “Gintarėlis”
I. Kuojienė, G. Norkūnienė, V. Tarvydienė



Sąlygų gerinimas
Renovacija iš ES lėšų:              

Kaišiadorių r. Žiežmarių “Varpelis”, Mažeikių “Bitutė”,  Akmenės 
“Žvagždutė” , Šilutės “Pušelė”, Mažeikių “Buratinas”,   Telšių “Mastis” ,  
“Berželis”,   Šalčininkų r. Eišiškių “Žiburėlis”, Plungės “Vyturėlis”, 
“Rūtelė”,  Telšių “Berželis” ,  Jurbarko darželis- mokykla,  Marijampolės 
“Vaivorykštė”,  Panevėžio r. Velžio, Vilniaus Vaduvos mokykla-darželis,  
Prienų “Pasaka”,Vilniaus “Pasaka”, Žagarės “Vyšniukas”, Panevėžio 
“Puriena” , “Žilvitis”, “ Kastytis”, “ Sigutė” , Pasvalio “Eglutė”, Alytaus 
“Girinukas”, Vilniaus r. Rudaminos darželis ,  Šilutės 
“Raudonkepuraitė” , Klaipėdos “Žiogelis” ,  Kėdainių Krakių,  Panevėžio 
r. Naujamiesčio , Visagino “Kulverstukas”, “Auksinis raktelis”, Kauno 
“Dobilelis” , “Vaikystė”, “ Malūnėlis”, “Giliukas”, 
Trakų r. Lentvario “Šilas”,  Vilkaviškio “Eglutė”. Vilniaus r. Rudaminos, Vilniaus r. Rudaminos, 
N.AkmenN.Akmenėėss””ŽŽvaigvaigžždutdutėė””, Ukmerg, Ukmergėės s ””BuratinasBuratinas””,  Radvili,  Radvilišškio  kio  
””KregKregžždutdutėė””,   Kauno ,   Kauno ““GiliukasGiliukas””, , ““KulverstukasKulverstukas””,  ,  ””PelenPelenėė””, , ““DaigelisDaigelis””, , 
KlaipKlaipėėdos dos ““AuAuššrinrinėė””, , ““ŽŽelmenelmenėėlislis””, , ““VarpelisVarpelis””,     Pasvalio,     Pasvalio””EglutEglutėė”” ir kt.ir kt.



Sąlygų gerinimas
ĮĮsigyta sigyta ūūkinio ir organizacinio inventoriaus ( baldai, smkinio ir organizacinio inventoriaus ( baldai, smėėlio dlio dėžėėžės, s, žžoliapjovoliapjovėės  ir kt.s  ir kt.

inventorius):inventorius):
Palangos Palangos ““PasakaPasaka””, , ““ŽŽilvinasilvinas””, Radvili, Radvilišškio kio ““ŽŽvaigvaigžždutdutėė””,,””EglutEglutėė””,  Vilniaus  ,  Vilniaus  ““PasakaPasaka””, , 

““MolinukasMolinukas””, , ““GervelGervelėė””, , ““ObelObelėėllėė””, , ““ŽŽibutibutėė””, , ““JurginJurginėėlislis””, Alytaus , Alytaus ““GirinukasGirinukas””, Kauno , Kauno 
““SpindulysSpindulys””, , ““VaikystVaikystėė””,  ,  ““EEžžiukasiukas””, , ““GandriukasGandriukas””, , ““SmalsutisSmalsutis””,  ,  ““VyturVyturėėlislis””, , ““RasytRasytėė””, , 
““ČČiauiaušškutiskutis””,  Tel,  Telššiiųų ““EglutEglutėė’’, , ““ŽŽemaitukasemaitukas””,  ,  ““NykNykšštukastukas””, Trak, Trakųų r. Aukr. Aukšštadvario tadvario 
““GandriukasGandriukas””, Klaip, Klaipėėdos dos ““ŽŽelmenelmenėėlislis””,  ,  “Š“Šaltinaltinėėlislis””,  ,  ““BoruBoružėžėllėė””, Kauno , Kauno ““MalMalūūnnėėlislis””, , 
KupiKupišškio kio ““ObelObelėėllėė””,  Panev,  Panevėžėžio io ““ŽŽibutibutėė”” , , ““PurienaPuriena””, , ““KastyKastyččio Ramanausko, io Ramanausko, ””SigutSigutėė””, , 
““GintarGintarėėlislis””,  Klaip,  Klaipėėdos dos ““ŽŽuvuvėėdradra””, , ŠŠalalččininkininkųų r. Eir. Eiššiišškikiųų,  Klaip,  Klaipėėdos  r. Kretingaldos  r. Kretingalėės,  s,  
GargGargžžddųų ““ĄžĄžuoliukasuoliukas””, , ““GintarGintarėėlislis””, K, Kėėdainidainiųų ““PurienaPuriena””, Anyk, Anykššččiiųų ““ŽŽilvitisilvitis””, Ma, Mažžeikieikiųų
““LinelisLinelis””, , ““GintarGintarėėlislis””, Jurbarko , Jurbarko ““NykNykšštukastukas””, Vilkavi, Vilkavišškio r. Alvito, kio r. Alvito, ŠŠiauliiauliųų r. Kairir. Kairiųų
““SpindulSpindulėėlislis””, Trak, Trakųų r. Onur. Onušškio, Ukmergkio, Ukmergėės s ““VarpelisVarpelis””, , , , ““SaulutSaulutėė””, Elektr, Elektrėėnnųų ““PasakaPasaka””, , 
ŠŠirvintirvintųų ““SaulutSaulutėė””, Prien, Prienųų ““PasakaPasaka””., Ma., Mažžeikieikiųų ““DelfinasDelfinas””, Visagino , Visagino ““Auksinis raktelisAuksinis raktelis””..
KlaipKlaipėėdos dos ““LiepaitLiepaitėė””, , ““BangelBangelėė””, , ““PumpurPumpurėėlislis””, , ““ŽŽuvuvėėdradra””,,””ŽŽilvitisilvitis””, , ““PakalnutPakalnutėė””, Prien, Prienųų
““GintarGintarėėlislis””, Panev, Panevėžėžio io ““VoveraitVoveraitėė””,,’’PasakaPasaka””, , ““VyturVyturėėlislis””, , ““VaivorykVaivorykššttėė””, Taikos, Kalvarij, Taikos, Kalvarijųų, , 
Kauno Kauno ““RaudonkepuraitRaudonkepuraitėė””,  ,  ““VaidilutVaidilutėė””, , ““MalMalūūnnėėlislis””, Trak, Trakųų r. Senr. Senųųjjųų TrakTrakųų, , ŠŠiauliaulųų r. r. 
KuKužžiiųų, Kauno , Kauno ““RasytRasytėė””, , ““ŽŽemynaemyna””, , ““ŽŽilvitisilvitis””, Palangos , Palangos ““ĄžĄžuoliukasuoliukas””, Var, Varėėnos nos ““PasakaPasaka””, N. , N. 
AkmenAkmenėės s ““BuratinasBuratinas””, Klaip, Klaipėėdos r. Priekuldos r. Priekulėės, s, ŽŽagaragarėės s ““VyVyššniukasniukas””, , ŠŠiauliiauliųųKK””, Jonavos , Jonavos 
““PakalnutPakalnutėė””, Vilniaus , Vilniaus ““ŽŽilvitisilvitis””, , ““PelPelėėdada””, Trak, Trakųų VokVokėė. . ““GintarGintarėėlislis””, Vaduvos,  Pakruojo , Vaduvos,  Pakruojo 
‘‘VyturVyturėėlislis””, Bir, Biržųžų ‘‘RugelisRugelis””, Kauno r. Noreiki, Kauno r. Noreikišškikiųų ““ĄžĄžuoluolėėlislis””, Raseini, Raseiniųų r. Girkalnio, r. Girkalnio, 
Pasvalio Pasvalio ““EglutEglutėė””, , ŠŠalalččininkininkųų r. Zavir. Zavižžonioniųų, Klaip, Klaipėėdos r. Gargdos r. Gargžžddųų ““GintarGintarėėlislis””, Dovil, Dovilųų, , 
ŠŠiauliiauliųų r. Gruzdr. Gruzdžžiiųų, Jurbark, Jurbarkųų dd--mm--kla, Marijampolkla, Marijampolėės s ““VaivorykVaivorykššttėė””, Ma, Mažžeikieikiųų ””BuratinasBuratinas””, , 
““GintarGintarėėlislis””, , ““BiturtBiturtėė””, Tel, Telššiiųų ““SaulutSaulutėė””, Mastis, Ukmerg, Mastis, Ukmergėės s ““BuratinasBuratinas””, , ššilutilutėės s 
““RaudonkepuraitRaudonkepuraitėė””, Palangos , Palangos ““žžilvinasilvinas””,  Vilniaus ,  Vilniaus ““GiluGilužžisis””, Panev, Panevėžėžio io ““LinelisLinelis’’, Ky bart, Ky bartųų
““ĄžĄžuoliukasuoliukas””, Kauno , Kauno ““KlevelisKlevelis”” ir kt.ir kt.



Metodinė veikla

Metodinės  veiklos įvairovė darželiuose:

Lankstinukai, 
skrajūtės,              

laikraštukai,
albumai

aprašai,
projektai,

tyrimai, 
atmintinės,   

receptų knygelės, 
stendai, 

atvirų veiklų aprašai ir kt.  



Darbo formų įvairovė

ParodosParodos
AkcijosAkcijos

KonkursaiKonkursai
ViktorinosViktorinos

TalkosTalkos
IIššvykosvykos

Atviros veiklosAtviros veiklos
VakaronVakaronėėss

PopietPopietėėss
Stendai            Stendai            

GrupGrupėės projektai s projektai 
PokalbiaPokalbiaii

VaValandlandėėllėės  ir kt.s  ir kt.
DiskusijDiskusijųų klubaiklubai



Pedagogų skatinimas

Viskas kas gero  pasiekiame ugdant žmogų – tai pedagogo nuopelnas

Asociacijos nariai nuolat buvo skatinami už kokybišką veiklą:

• Nuo 2003 m. buvo įvestos  nominacijos už įvairias veiklos sritis,
o nuo 2004 m.  jos tapo kasmetinės,  vėliau jos net buvo paremtos 
piniginėmis lėšomis

• 2006 m. 7 nariai, pasiekę geriausių rezultatų vaikų sveikatos ugdyme 
paskatinti kelione Praha-Paryžius-Berlynas,  dalinai finansuojant  
kelionės išlaidas,  su tikslu susipažinti su kitų šalių sveikatos ugdymo 
sistema

• Kas metai  pedagogai buvo skatinami   padėkos ir garbės raštais

• Sveikinimai jubiliejų ir švenčių proga asociacijos svetainėje



Padėkos

Už 10-ies  metų darbą nuoširdžai padėkoti: 

- asociacijos prezidiumo nariams 

- Onutei Bužinskienei, kuri vykdė finansinę veiklą

- svetainės kompiuterinkui Edgarui Abušovui

- Buvusiems sveikatos ugdymo konsultantams

- Visiems aktyviems nariams, kurie prisidėjo prie 
asociacijos klestėjimo ir nuoseklaus darbo. 



Bendradarbiavimas 

1. Ugdytinių tėvai

2. Švietimo ir mokslo ministerija

3. Sveikatos apsaugos ministerija

4. Šalies pedagogų švietimo centrai 

5. Buvęs Lietuvos jaunųjų gamtininkų
centras

6. Visuomenės sveikatos centrais: 
Ukmergės,  Varėnos  ir kt. 



Bendradarbiavimas

Sudarytos  bendradarbiavimo sutartys su
Trakų, Kauno r., Klaipėdos m. Varėnos, Kupiškio, Raseinių,
Panevėžio m. ir rajono, Biržų, Telšių, Klaipėdos r., Šiaulių m. 
N. Akmenės, Šiaulių r.,  Šilutės, Radviliškio, Plungės , 
Jonavos,  Ukmergės, Alytaus r., Anykščių, Elektrėnų, 
Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kėdainių, 
Marijampolės, Mažeikių, Raseinių,  Rokiškio,  Šilutės,  
Širvintų,  Švenčionių,  Visagino  pedagogų švietimo 
centrais ir LEU  kvalifikacijų kompetencijų institutu

• Ypač dėkingi  Trakų , Kauno r. ir Klaipėdos m.  Švietimo 
centrams, kuris dėjo daug pastangų mūsų asociacijos 
veiklos nuosekliam darbui



Asociacijos narių partneriai

Partneriai:
Žemaitijos kolegija, globos namai,  mokyklos, 
darželiai, sveikatos įstaigos, sporto klubai, 
baseinas, policija, gamtininkų centras, 
laikraščiai, muziejai, biblioteka, odontologijos 
klinikos, muzikos mokyklos, UEFA, FIFA, kariškių
įvairių specializacijų batalionai,  zoologijos 
sodas,  LTOK rajoninės tarybos , pedagoginės 
psichologinės tarnybos, girininkija, meterologjos 
stotis, futbolo ir krepšinio ferderacijos, 
seniūnijos, UAB “Švara”, parduotuvės, saugaus 
eismo mokyklos  ir kt.



Sveikatinimo idėjų sklaida

Kiekviena nauja mintis, idėja įgyvendinta
kasdieniniame procese prašosi skleidžiama
ir perimama  kitų
Sklaida vyksta per:

- darbo patirties konferencijas
- svetainę

- žiniasklaidą
- asociacijos metraštį



Svetainė – www.szelmeneliai.lt
Svetainė pradėjo veikti 2010 m.  Joje skelbiamos ugdymo naujovės,  
renginiai, konkursai, įdomybės, veiklų aprašai, sveikinimai ir kt.

Kasdien svetainėje: 
per 70 lankytojų ir peržiūri net 8821 puslapių informacijos

Iš viso per 3 metus:
svetainėje buvo 47 366 pedagogų ,  informacijos ieškojo 

232 416 puslapių
Tenka konstatuoti, kad ją gausiai lanko ir ne  tik asociacijos 

nariai, kurie renka ir perima naudingą informaciją , renginių
aprašus, bet ir visi šalies ikimokyklinių įstaigų pedagogai .

Dalis svetainės lankytojų , aplankęmūsų svetainę nori tapti 
asociacijos nariais ir patys mus susiranda.  



Svetainė
Aktyviausi  informacijos siuntėjai:

Marijampolės “Vaivorykštė”,  Šilutės “Pušelė”, Plungės 
“Vyturėlis”,  Vilniaus “Želmenėliai”,  N. Akmenės 
“Žvaigždutė” ir “Buratinas”,  Panevėžio “Sigutė”, Visagino 
“Kulverstukas”, Jurbako “Nykštukas” , Kazlų Rūdos 
“Pušelė”, Širvintų “Saulutė”, Šiaulių r. Kairių “Spindulėlis”,
Gruzdžių “Puriena”,  Pakruojo “Vyturėlis”,  Mažeikių
“Buratinas”, “ Eglutė”, “Gintarėlis”, “berželis”, Ukmergės 
“Nykštukas”, Kėdainių r. Krakių,      Klaipėdos ‘Žuvėdra”, 
”Bangelė”, ”Pumpurėlis”,  “Želmenėlis”, “Žilvitis”, Panevėžio  
“Kastytis”, Vyturėlis”, “Sigutė”, “Ąžuoliukas”, Raseinių
“Liepaitė”, Eišiškių “žiburėlis”, Telšių “Eglutė”, Kupiškio 
“Obelėlė”, Vilniaus Vaduvos, Alytaus “Pušynėlis’, Žiežmarių
“Varpelis”, Raseinių “Liepaitė” ir kt. 



Žiniasklaida

Apie asociacijos narių veiklą rašo rajoniniai laikraščiai ir patys 
pedagogai,  teikia informaciją įvairiose žiniasklaidos baruose, rašyta 
žiniasklaidoje ir ne po kelis kartus  arba patys pedagogai rašė
straipsnius  respublikiniuose ir rajoniniuose laikraščiuose   
Labiausiai aprašyti: 

Velžio darželis, Šilutės “Raudonkepuraitė”, “Žibutė”, Panevėžio 
“Sigutė”, N. Akmenės “Atžalynas”, Mažeikių “Buratinas”, “Berželis”, 
Vilniaus “Delfinukas”, Vilkaviškio “Eglutė” , Kretingalės, Kalvarijų,  
Kupiškio “Obelėlė”,  Radviliškio “Žvaigždutė”, Baisogalos, Telšių
“Eglutė”, , “Saulutė”, Lentvario “Šilas”, Gargždų “Gintarėlis”, Biržų
“Rugelis”, Mažeikių “Bitutė”, Kauno “Gandriukas”, Vilniaus 
”Justinukas”, “Pelėda”, “Molinukas”,Panevėžio r. Naujamiesčio,
Panevėžio “Ąžuoliukas”, Mažeikių “Žilvitis”, “Linelis”, 
N. Akmenės “Žvaigždutė, “Buratinas”, Jonavos “Pakalnutė”, Širvintų

“Saulutė”, Noreikiškių, Ukmergės “Nykštukas”“Eglutė”, Klaipėdos 
“Želmenėlis”, “Boružėlė”, Panevėžio “Kastytis’ ir kiti. 



Asociacijos metraštis

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos
„Sveikatos želmenėliai“

METRAŠTIS



Apibendrinimas

1. Asociacijos narių tinklas su kiekvienais metais auga  
ir plečiasi

2.      Asociacijos nariai vykdė ir vykdo  nuoseklią, 
metodiškai pagrįstą vaikų sveikatinimo veiklą
darželiuose. 

3.      Nuolatos vyko sveikatinimo veiklos kokybiniai 
pokyčiai, kuriuos įtakoja pedagogų kompetencijos 
kilimas ( seminarai, konferencijos ir kiti veiksniai) 

4.       Pastoviai vyksta sveikos gyvensenos  idėjų
įgyvendinimas, sklaida  ir propaganda  šalies 
darželiuose ir visuomenėje



Baigdama 
norėčiau  visiems asociacijos 

nariams ir bendraminčiams  padėkoti, 
kad buvome kartu, kad vieni kitus 

palaikėme ir supratome, kad 
turėjome viena bendrą tikslą –

ugdyti sveikus vaikus, kurie yra 
mūsų šalies ateitis ir mūsų visų

asmeninė laimė.



Ačiū už dėmesį!


