


TTėėvai trokvai trokššta, kad vaikas normaliai ta, kad vaikas normaliai 
augtaugtųų ir vystytir vystytųųsi, bsi, būūttųų žžvalus, stiprus ir valus, stiprus ir 
žžingeidus, nes emociingeidus, nes emocišškai ir psichikai ir psichišškai kai 
sveikas vaikas yra ramus, patenkintas, sveikas vaikas yra ramus, patenkintas, 
pasitiki savimi ir kitais pasitiki savimi ir kitais žžmonmonėėmis, noriai mis, noriai 
bendrauja su vaikais, nejaubendrauja su vaikais, nejauččia baimia baimėės, s, 
pykpykččio ir kitokiio ir kitokiųų iiššgyvenimgyvenimųų. Jis myli . Jis myli 
artimus artimus žžmones, jaumones, jauččiasi laisvas, yra iasi laisvas, yra 
draugidraugišškas.kas.
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Lietuvos vaikLietuvos vaikųų sveikatos analizsveikatos analizėė rodo, kad rodo, kad 
problemproblemųų yra daug. Vidutiniyra daug. Vidutinišškai kas antras kai kas antras 
Lietuvos moksleivis turi nors vienLietuvos moksleivis turi nors vienąą, o kas , o kas 
penktas, penktas, ššeešštas tas -- du sveikatos rizikos veiksnius.du sveikatos rizikos veiksnius.

VaikVaikųų sveikatsveikatąą lemia daug prielemia daug priežžasasččiiųų. Kaip . Kaip 
nurodo Pasaulinnurodo Pasaulinėė sveikatos organizacija, 49sveikatos organizacija, 49--53% 53% 
jjąą lemia lemia žžmogaus gyvenimo bmogaus gyvenimo būūdas. Taigi sveiko das. Taigi sveiko 
gyvenimo bgyvenimo būūdo formavimas nuo vaikystdo formavimas nuo vaikystėės yra s yra 
labai svarbi sveikatos stiprinimo priemonlabai svarbi sveikatos stiprinimo priemonėė..

Augantis Augantis žžmogus imlus ir lengvai mogus imlus ir lengvai 
papažžeideidžžiamas. Todiamas. Todėėl vaikui reikia l vaikui reikia žžiniiniųų, ger, gerųų
pavyzdpavyzdžžiiųų ir ir įįggūūddžžiiųų, kad sugeb, kad sugebėėttųų įįvertinti vertinti 
negatyvius reinegatyvius reišškinius, ikinius, iššsiugdytsiugdytųų teigiamas teigiamas 
nuostatas, pajustnuostatas, pajustųų atsakomybatsakomybęę ddėėl savo ir kitl savo ir kitųų
sveikatos. Todsveikatos. Todėėl pedagogo vaidmuo formuojant l pedagogo vaidmuo formuojant 
sveikatos sveikatos įįggūūddžžius yra ypaius yra ypačč reikreikššmingas.mingas.
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Fizinio aktyvumo reikFizinio aktyvumo reikššmmėė

Kalbant apie fizinKalbant apie fizinįį krkrūūvvįį ir jo vietir jo vietąą žžmogaus mogaus 
gyvenime, reikia pagyvenime, reikia pažžymymėėti, kad evoliucijos eigoje visos ti, kad evoliucijos eigoje visos 
organizmo sistemos buvo veikiamos fizinio krorganizmo sistemos buvo veikiamos fizinio krūūvio, prie jo vio, prie jo 
prisitaikprisitaikėė. Normaliam vis. Normaliam visųų organizmo sistemorganizmo sistemųų darbui darbui 
reikalingas fizinis krreikalingas fizinis krūūvis vis –– jo metu ijo metu iššsiskiria endorfinai siskiria endorfinai 
(vadinami d(vadinami džžiaugsmo hormonai), jis stimuliuoja augimo iaugsmo hormonai), jis stimuliuoja augimo 
hormono gamybhormono gamybąą. Pakankamai jo negaudamos . Pakankamai jo negaudamos 
organizmo sistemos praranda sugeborganizmo sistemos praranda sugebėėjimjimąą funkcionuoti funkcionuoti 
optimaliai ir atitinkamai reaguoti optimaliai ir atitinkamai reaguoti įį iiššororėės dirgiklius s dirgiklius 
(stresorius (stresorius –– įįtamptampąą, gr, grėėsmsmęę, fizin, fizinįį apkrovimapkrovimąą ir pan.).ir pan.).
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SVEIKA GYVENSENASVEIKA GYVENSENA-- GYVENIMO GYVENIMO 
BBŪŪDAS NUO VAIKYSTDAS NUO VAIKYSTĖĖSS

Ugdant sveikatUgdant sveikatąą ikimokykliniame amikimokykliniame amžžiuje iuje 
svarbiausia svarbiausia -- paties vaiko veikla, jo aktyvumas. paties vaiko veikla, jo aktyvumas. 
Vaikai Vaikai žžaidaidžžia, pieia, pieššia, kuria, kalbasi... Svarbu ne ia, kuria, kalbasi... Svarbu ne 
suteikti suteikti žžiniiniųų apie sveikatapie sveikatąą, o ugdyti sveikos , o ugdyti sveikos 
gyvensenos gebgyvensenos gebėėjimus bei vertybines sveikatos jimus bei vertybines sveikatos 
nuostatas per patyrimnuostatas per patyrimąą, i, iššgyvenimgyvenimąą, veikl, veikląą. . 
Sveikatos ugdymas vyksta per Sveikatos ugdymas vyksta per žžaidimus, pokalbius aidimus, pokalbius 
-- diskusijas, probleminius klausimus, vaidinimdiskusijas, probleminius klausimus, vaidinimąą, , 
"Min"Minččiiųų lietlietųų", tekst", tekstąą, strukt, struktūūrizuotrizuotąą veiklveikląą..
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TYRIMASTYRIMAS
““PedagogPedagogųų ir tir tėėvvųų nuomonnuomonėė

apie apie –– žžaidimaidimąą, kaip , kaip 
pagrindinpagrindinęę vaikvaikųų veiklveikląą, , 

ugdant ugdant įįvairius vairius 
ikimokyklinukikimokyklinukųų gebgebėėjimusjimus””



TYRIMO TIKSLAI:TYRIMO TIKSLAI:

Nustatyti, kokiems Nustatyti, kokiems žžaidimams pedagogai aidimams pedagogai 
teikia pirmenybteikia pirmenybęę ugdydami pagrindines vaikugdydami pagrindines vaikųų
kompetencijas.kompetencijas.

IIššsiaisiaišškinti pedagogkinti pedagogųų nuomonnuomonęę apie apie įįvairivairiųų
žžaidimaidimųų reikreikššmmėė sveikatos saugojimo ir sveikatos saugojimo ir 
stiprinimo ikimokyklinukstiprinimo ikimokyklinukųų kompetencijos kompetencijos 
ugdyme. ugdyme. 

Nustatyti tNustatyti tėėvvųų nuomonnuomonęę apie apie žžaidimaidimąą, , 
iiššsiaisiaišškinti, kam tkinti, kam tėėvai teikia pirmenybvai teikia pirmenybęę žžaisdami aisdami 
su vaikais, kokia veikla usu vaikais, kokia veikla užžsiima namuose. siima namuose. 



TYRIMO REZULTATAI IR ANALIZTYRIMO REZULTATAI IR ANALIZĖĖ

Tyrimas buvo atliktas Tyrimas buvo atliktas ŠŠeduvos lopeduvos lopššelyjeelyje--
dardaržželyje dviem etapais. elyje dviem etapais. 

•• Pirmas etapas vyko 2007 metais lapkriPirmas etapas vyko 2007 metais lapkriččio io 
mmėėnesnesįį. Buvo apklausta 11 pedagog. Buvo apklausta 11 pedagogųų ir 64 ir 64 
ugdytiniugdytiniųų ttėėveliveliųų. . 

•• 2008 metais spalio m2008 metais spalio mėėnesnesįį vyko antras vyko antras 
etapas. Apklausoje dalyvavo 15 pedagogetapas. Apklausoje dalyvavo 15 pedagogųų ir ir 
54 ugdytini54 ugdytiniųų ttėėveliveliųų..
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ANKETA PEDAGOGAMSANKETA PEDAGOGAMS

1. Kokius 1. Kokius žžaidimus daaidimus dažžniausiai niausiai žžaidaidžžia Jia Jūūssųų grupgrupėės vaikai neorganizuotoje veikloje:s vaikai neorganizuotoje veikloje:
kkūūrybinius rybinius žžaidimus;aidimus;
didaktinius didaktinius žžaidimus;aidimus;
tradicinius (liaudies) tradicinius (liaudies) žžaidimus;aidimus;
sportinius sportinius žžaidimus.aidimus.

2. Vaik2. Vaikųų žžaidimams reikia (atsakymaidimams reikia (atsakymąą pabraukite):pabraukite):
daug daug įįvairios medvairios medžžiagos, iagos, žžaislaislųų, priemoni, priemoniųų ir pan.;ir pan.;
uužžtenka turtenka turėėti kelis ti kelis žžaislus, bet brangius;aislus, bet brangius;
žžaislai nereikalingi, uaislai nereikalingi, užžtenka namtenka namųų apyvokos daiktapyvokos daiktųų..

3. J3. Jūūssųų nuomonnuomonėė, ar , ar žžaidimuose  atsispindi vaiko patirtis (atsakymaidimuose  atsispindi vaiko patirtis (atsakymąą pabraukite):pabraukite):
Taip               NeTaip               Ne

4. Kaip J4. Kaip Jūūs manote, kokias kompetencijos ugdomos:s manote, kokias kompetencijos ugdomos:
KKūūrybiniais rybiniais žžaidimais........................................................aidimais........................................................................................................................................
Sportiniais Sportiniais žžaidimais........................................................aidimais..........................................................................................................................................
Didaktiniais Didaktiniais žžaidimais........................................................aidimais........................................................................................................................................
Tradiciniai (liaudies) Tradiciniai (liaudies) žžaidimais........................................................aidimais................................................................................................................

5. Kokiems 5. Kokiems žžaidimams teikiate pirmenybaidimams teikiate pirmenybęę ugdant vaikugdant vaikųų kompetencijas (sukompetencijas (sužžymymėėkite eilkite eilėės tvarka):s tvarka):
KKūūrybiniams rybiniams žžaidimams;aidimams;
didaktiniams didaktiniams žžaidimams;aidimams;
sportiniams sportiniams žžaidimams;aidimams;
tradiciniams (liaudies) tradiciniams (liaudies) žžaidimams.aidimams.



Kokius Kokius žžaidimus daaidimus dažžniausiai niausiai žžaidaidžžia Jia Jūūssųų grupgrupėės vaikai s vaikai 
neorganizuotoje veiklojeneorganizuotoje veikloje

Metai Metai 

ŽŽaidimaiaidimai

2007 m.2007 m.
(n = 11)(n = 11)

2008 m2008 m
(n =15)(n =15)

KKūūrybiniusrybinius 63,6 63,6 %% 773,3 %3,3 %

DidaktiniusDidaktinius 27,327,3 %% 46,746,7 %%

TradiciniusTradicinius 1818,,22 %% 26,726,7 %%

Sportinius Sportinius 27,327,3 %% 40 40 %%



ŽŽaidimaidimųų vieta ugdomajame procesevieta ugdomajame procese

Žaidimo vieta
Šeduvos lopšelis –
darželis 2007 m.

n=11

Šeduvos  lopšelio-
darželio 2008 m. 

n=15

1 Kūrybiniai 
žaidimai 

Kūrybiniai 
žaidinai

2 Didaktiniai žaidimai Sportiniai žaidimai

3 Sportiniai žaidimai Didaktiniai žaidimai

4 Tradiciniai
žaidimai

Tradiciniai
žaidimai



2007 m.2007 m. irir 2008 m. 2008 m. auklauklėėtojtojųų nuomonnuomonėė apie kapie kūūrybinirybiniųų, sportini, sportiniųų, didaktini, didaktiniųų ir tradiciniir tradiciniųų (liaudies)(liaudies)
žžaidimaidimųų svarbsvarbąą ugdant sveikatos saugojimo ir stiprinimo  kompetencijugdant sveikatos saugojimo ir stiprinimo  kompetencijąą (atitinkamai (atitinkamai n=11n=11, , n=15)n=15)

KKūūrybiniai rybiniai 
žžaidimaiaidimai

Sportiniai Sportiniai 
žžaidimaiaidimai

Didaktiniai Didaktiniai 
žžaidimaiaidimai

Tradiciniai Tradiciniai 
žžaidimaiaidimai

Sveikatos Sveikatos 
kompetencijakompetencija

2727,,33% % 

66,766,7%%

100%100%

100%100%

1818,,22%%

53,353,3%%

00%%

33,333,3%%

Tatjana VedeckienTatjana Vedeckienėė, , ŠŠeduvos lopeduvos lopššeliselis--dardaržželis, 200elis, 20088

Apibendrinant pedagogApibendrinant pedagogųų anketinanketinęę apklausapklausąą galima teigti, kad galima teigti, kad 
pedagogpedagogėės ugdydamos sveikatos saugojimo ir stiprinimo ikimokyklinuks ugdydamos sveikatos saugojimo ir stiprinimo ikimokyklinukųų
kompetencijkompetencijąą supranta supranta žžaidimaidimųų reikreikššmmęę ir savo kasdieninir savo kasdieninėėje veikloje su vaikais je veikloje su vaikais 
pirmenybpirmenybęę teikia sportiniams teikia sportiniams žžaidimams. aidimams. ŠŠeduvos lopeduvos lopššelioelio--dardaržželio pedagogelio pedagogėės s 
2007 m. nema2007 m. nemažąžą ddėėmesmesįį skyrskyrėė kkūūrybiniams ir didaktiniams rybiniams ir didaktiniams žžaidimams, o 2008 aidimams, o 2008 
m. auklm. auklėėtojtojųų nuomonnuomonėė kardinaliai pasikeitkardinaliai pasikeitėė. Daugumos aukl. Daugumos auklėėtojtojųų manymmanymųų –– visi visi 
žžaidimai svarbus, ugdant vaikaidimai svarbus, ugdant vaikųų sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijsveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijąą..



ANKETA TĖVAMS
1. Jūsų nuomonė – žaidimas tai (atsakymą pabraukite):

tuščias laiko leidimas;
veikla, kurios metu vaikas mokosi, ugdosi.

2. Vaikų žaidimams reikia (atsakymą pabraukite):
a) daug įvairios medžiagos, žaislų, priemonių ir pan.;
b) užtenka turėti kelis žaislus, bet brangius;
c) žaislai nereikalingi, užtenka namų apyvokos daiktų.

3. Kokia veikla užsiimate namuose su 
vaikais......................................................................

4. Žaisdami su vaiku stengiatės (atsakymą pabraukite):
perteikti kuo daugiau žinių;
suteikti džiaugsmo;
patenkinti vaiko norus ir poreikius. 



TTėėvvųų nuomonnuomonėė apie apie žžaidimaidimąą

Šeduvos lopšelis –
darželis 2007m. 

ugdytinių tėveliai 
n=64

Šeduvos lopšelio-
darželio 2008 m. 
ugdytinių tėveliai 

n=54

Tuščias laiko leidimas 6,25% 3,7 %

Veikla, kurios metu 
vaikas mokosi, ugdosi

93,75% 96,3 %
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2008 m. 2007 m.

42,6%

7,8%

26.6%

18,8%

22.2% 26,6%

77.8%

12,5%

22,2%

7,8%

33,9%

29,7%

Analizuojant 2007 m. anketas paaiškėjo, jog tėvų ir vaikų bendravime 
labiausiai išryškėjo šios veiklos: piešimas, mokymas pažinti raides ir skaičius, 
pokalbiai, bendra veikla tvarkant namus, knygelių skaitymas. Įvairūs žaidimai 
užima tik ketvirtą vietą. Tačiau 2008 m. apklausos rezultatai parodė, kad tėvų
ir vaikų bendravime pagrindinė veikla – žaidimas.

Tatjana VedeckienTatjana Vedeckienėė, , ŠŠeduvos lopeduvos lopššeliselis--dardaržželis, 200elis, 20088
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kompetencija

pažinimo
kompetencija

2008 m.
2007 m.

35,2%
32,8%

50%

35,9%

55,6%

40,6%

74,1%

25%

100%

Tėvai užsiimdami su vaikais įvairia veikla, mažiau ar daugiau ugdo visas vaikui 
būtinas kompetencijas tam nekeldami konkrečių tikslų. Tėveliai su vaikais 
daugiausiai užsiima ta veikla, kuri padeda pažinimo kompetencijos ugdymui 
(100% ir 100%). Antroje vietoje veikla, kurios metu ugdoma meninė
kompetencija (40,6% ir 55,6% ), o trečioje vietoje – veikla, ugdanti 
komunikavimo kompetenciją (35,9% ir 50% ). Mažiausiai dėmesio tėvai skiria 
veiklai, susijusiai su socialinės kompetencijos ugdymų (32,8% ir 35,2%).    
Tačiau 2008 m. apklausoje pastebėtas, kad padaugėjo veiklos (nuo 25% iki 
74,1%) susijusios su sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymų.



IIŠŠVADOSVADOS
11.. Tyrimo metu buvo atskleista, kad Tyrimo metu buvo atskleista, kad žžaidimu, kaip pagrindine maaidimu, kaip pagrindine mažžo o 
vaiko veikla, galima ugdyti visas bvaiko veikla, galima ugdyti visas būūdingas ikimokykliniam amdingas ikimokykliniam amžžiui iui 
kompetencijas. Galima teigti kad ir sveikatos saugojimo ir stiprkompetencijas. Galima teigti kad ir sveikatos saugojimo ir stiprinimo inimo 
kompetencija ikimokykliniame amkompetencija ikimokykliniame amžžiuje galiuje galėėttųų reikreikšštis per tis per įįvairius vairius 
žžaidimus, esant pakankamam taidimus, esant pakankamam tėėvvųų ir pedagogir pedagogųų ddėėmesiui jmesiui jųų rairaišškai.kai.
2. K2. Kūūrybinis rybinis žžaidimas, pedagogiaidimas, pedagogiųų nuomone, efektyviausiai skatina nuomone, efektyviausiai skatina 
įįvairivairiųų vaiko gebvaiko gebėėjimjimųų formavimformavimąąsi, o tuo pasi, o tuo paččiu ir iu ir įįvairivairiųų
kompetencijkompetencijųų rairaišškkąą..
3. Dauguma t3. Dauguma tėėvvųų supranta supranta žžaidimo ir suaugusiojo reikaidimo ir suaugusiojo reikššmmęę vaiko vaiko 
gyvenime ir nuolat bendraudami su vaiku, juos aktyvindami , ugdogyvenime ir nuolat bendraudami su vaiku, juos aktyvindami , ugdo
įįvairius gebvairius gebėėjimus: socialinius, meninius, komunikacinius, jimus: socialinius, meninius, komunikacinius, 
papažžintinius, sveikatos saugojimo.intinius, sveikatos saugojimo.
4. T4. Tėėvvųų ir pedagogir pedagogųų nuomoninuomoniųų skirtumas apie skirtumas apie žžaidimaidimųų privalumus privalumus 
vaikvaikųų gebgebėėjimjimųų ugdyme parodugdyme parodėė, kad ne visi t, kad ne visi tėėvai vai žžino apie ino apie 
nuoseklias vaiknuoseklias vaikųų brandinimo mokyklai brandinimo mokyklai žžaidimu saidimu sąąlygas.lygas.



Apibendrinus gautApibendrinus gautųų tyrimtyrimųų duomenis, galima duomenis, galima 
bbūūttųų sisiūūlyti pedagogams:lyti pedagogams:

1. 1. Siekiant ugdyti ikimokyklinio amSiekiant ugdyti ikimokyklinio amžžiaus vaikiaus vaikųų
sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijsveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijąą
žžaidimu, su taidimu, su tėėvais aptarti vais aptarti žžaidimo organizavimo aidimo organizavimo 
ssąąlygas ir metodiklygas ir metodikąą..

2.2. Siekiant supaSiekiant supažžindinti tindinti tėėvus su nuosekliomis vus su nuosekliomis 
brandinimo mokyklai brandinimo mokyklai žžaidimu pedagoginaidimu pedagoginėėmis mis 
ssąąlygomis, vertlygomis, vertėėttųų ieiešškoti naujkoti naujųų
bendradarbiavimo su bendradarbiavimo su ššeima formeima formųų, mokant , mokant 
ttėėvus vus įįvairvairųų žžaidimaidimųų..



BENDRADARBIAVIMO 
SU ŠEIMA FORMOS



























AČIŪ UŽ DĖMESĮ
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