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PROJEKTASPROJEKTAS
““TTĖĖVVŲŲ DALYVAVIMAS VAIKDALYVAVIMAS VAIKŲŲ SVEIKATOS SVEIKATOS 
SAUGOJIMO KOMPETENCIJOS UGDYMO SAUGOJIMO KOMPETENCIJOS UGDYMO 

PROCESEPROCESE””



ProblemaProblema

Viena iViena išš svarbiausisvarbiausiųų ir sudir sudėėtingiausitingiausiųų sveikatos ugdymo darbo krypsveikatos ugdymo darbo krypččiiųų
–– ttėėvvųų ššvietimas, vietimas, ššeimos atsakomybeimos atsakomybėės us užž vaiko sveikatvaiko sveikatąą ugdymas. ugdymas. 
Dauguma tDauguma tėėvvųų sutinka ir pritaria lopsutinka ir pritaria lopššelio elio –– dardaržželio taikomoms elio taikomoms 
sveikatingumo priemonsveikatingumo priemonėėms, bet patys pasyviai (tiesiogiai ir ms, bet patys pasyviai (tiesiogiai ir 
netiesiogiai) dalyvauja ugdymo procese. netiesiogiai) dalyvauja ugdymo procese. 



TikslasTikslas

Bendradarbiaujant su Bendradarbiaujant su ššeima siekti , kad vaikai eima siekti , kad vaikai įįgytgytųų žžiniiniųų, praktini, praktiniųų
įįggūūddžžiiųų, , įįprastprastųų stiprinti savo sveikatstiprinti savo sveikatąą prieinamomis priemonprieinamomis priemonėėmis, mis, 
iiššsiugdytsiugdytųų teigiamteigiamąą nuostatnuostatąą ir atitinkamir atitinkamąą elgsenelgsenąą..



UUžždaviniaidaviniai

ĮĮvairiais metodais ir bvairiais metodais ir būūdais formuoti vaikdais formuoti vaikųų ir jir jųų ttėėvvųų sveikos sveikos 
gyvensenos nuostatas.gyvensenos nuostatas.
IeIešškoti idkoti idėėjjųų ir kurti naujir kurti naująą ir efektyviir efektyviąą ugdomugdomąąjjąą medmedžžiagiagąą sveikatos sveikatos 
ugdymo klausimais, padedanugdymo klausimais, padedanččiiąą geriau geriau įįsiminti ir siminti ir įįsissisąąmoninti moninti 
sveikos gyvensenos nuostatas ir sveikos gyvensenos nuostatas ir įįggūūddžžius. ius. 
Inicijuoti tInicijuoti tėėvus bendradarbiauti, keistis patyrimu ir informacija.vus bendradarbiauti, keistis patyrimu ir informacija.
Atlikti tiriamAtlikti tiriamąąjjįį--analitinanalitinįį darbdarbąą projekto tikslingumui, veiksmingumui ir projekto tikslingumui, veiksmingumui ir 
rezultatyvumui vertinti. rezultatyvumui vertinti. 
Kaupti pedagoginKaupti pedagoginęę darbo patirtdarbo patirtįį ir sudaryti galimybir sudaryti galimybęę ja naudotis ja naudotis 
kitiems lopkitiems lopššelio elio ––dardaržželio pedagogams.elio pedagogams.



ĮĮgyvendinimasgyvendinimas
Sveikatos ugdymSveikatos ugdymąą stengstengėėmmėės integruoti s integruoti įį ugdymo procesugdymo procesąą taip, kad taip, kad 
vaikams bvaikams būūttųų linksma ugdytis. Ielinksma ugdytis. Iešškojome kuo kojome kuo įįvairesnivairesniųų sveikos ir sveikos ir 
saugios gyvensenos saugios gyvensenos žžiniiniųų, geb, gebėėjimjimųų, , įįggūūddžžiiųų ugdymo formugdymo formųų, , 
metodmetodųų, b, būūddųų..

Itin efektyvItin efektyvūūs buvo s buvo ššie vaikie vaikųų
sveikatos saugojimo sveikatos saugojimo 
kompetencijos ugdymo(si) ir kompetencijos ugdymo(si) ir 
bendradarbiavimo su tbendradarbiavimo su tėėvais vais 
metodai:metodai:

InterviuInterviu
MinMinččiiųų lietuslietus
KnygeliKnygeliųų kkūūrimasrimas
TyrinTyrinėėjimai jimai –– atradimaiatradimai
ŽŽaidimaiaidimai
EstafetEstafetėėss

Tiek vaikams, tiek tTiek vaikams, tiek tėėvams vams 
patrauklios buvo patrauklios buvo ššios veiklos ios veiklos 
formos:formos:

AkcijosAkcijos
KonkursaiKonkursai
ParodosParodos
ŠŠventventėėss
IIššvykos vykos įį gamtgamtąą
Ugdymo priemoniUgdymo priemoniųų
rengimas rengimas 
bendradarbiaujant bendradarbiaujant 
pedagogams ir tpedagogams ir tėėvams.vams.



InterviuInterviu
Vaikai rinko duomenis, kokiVaikai rinko duomenis, kokiųų sveikos gyvensenos principsveikos gyvensenos principųų laikosi tlaikosi tėėveliaiveliai

KalbKalbėėdami apie dienos rdami apie dienos rėžėžimo imo 
komponentus, su vaikais komponentus, su vaikais 
aptaraptarėėme rytinme rytinėės manks mankšštos tos 
reikreikššmmęę organizmui. O vorganizmui. O vėėliau liau 
pasiteiravome tpasiteiravome tėėveliveliųų, ar jie daro , ar jie daro 
rytinrytinęę mankmankššttąą..



InterviuInterviu

Diskutavome, kokDiskutavome, kokįį poilspoilsįį
pasirinkti ir koks naudingas pasirinkti ir koks naudingas 
sveikatai. Vaikai teiravosi sveikatai. Vaikai teiravosi 
ttėėveliveliųų, kaip jie praleid, kaip jie praleidžžia ia 
laisvalaiklaisvalaikįį..



InterviuInterviu

Sveika mityba Sveika mityba –– svarbi sveikos svarbi sveikos 
gyvensenos dalis. Ar tgyvensenos dalis. Ar tėėveliveliųų
mmėėgstamiausi patiekalai gstamiausi patiekalai 
naudingi sveikatai?naudingi sveikatai?



InterviuInterviu

Siekdamos sudominti vaikus Siekdamos sudominti vaikus 
gyvgyvūūnnųų globa, pasigloba, pasiūūllėėme me 
pasiteirauti pasiteirauti įį grupgrupęę ateinanateinanččiiųų
suaugusisuaugusiųųjjųų (t(tėėveliveliųų ir l/d ir l/d 
darbuotojdarbuotojųų), kokie j), kokie jųų augintiniaugintiniųų
vardai.vardai.



MinMinččiiųų lietuslietus
TaikTaikėėme siekdamos ime siekdamos iššsiaisiaišškinti vaikkinti vaikųų ir tir tėėvvųų turimas turimas žžinias, patirtinias, patirtįį
sveikos gyvensenos klausimais. Tsveikos gyvensenos klausimais. Tėėveliveliųų apklausapklausųų duomenis duomenis 
naudojome ir kaip informacijos papildymo, kaupimo bnaudojome ir kaip informacijos papildymo, kaupimo būūddąą..
TTėėvai atsakydami vai atsakydami įį pateiktus klausimus susipapateiktus klausimus susipažžindavo su grupindavo su grupėėje je 
analizuojama sveikatos ugdymo tema.analizuojama sveikatos ugdymo tema.
Visi vaikai dVisi vaikai džžiaugdavosi savo mamos/tiaugdavosi savo mamos/tėčėčio iio iššsakytomis mintimis ir sakytomis mintimis ir 
patarimais.patarimais.
Toks netiesioginis tToks netiesioginis tėėvvųų dalyvavimas ugdomojoje veikloje domino dalyvavimas ugdomojoje veikloje domino 
vaikus, skatino ievaikus, skatino iešškoti, tyrinkoti, tyrinėėti, veikti.ti, veikti.



MinMinččiiųų lietuslietus



MinMinččiiųų lietuslietus



MinMinččiiųų lietuslietus



KnygeliKnygeliųų kkūūrimasrimas

Su vaikais Su vaikais įįtvirtindavome sveikos gyvensenos teorines tvirtindavome sveikos gyvensenos teorines žžinias.inias.
TTėėvai vartydami knygeles galvai vartydami knygeles galėėjo susipajo susipažžinti ne tik su analizuojama inti ne tik su analizuojama 

grupgrupėėje tema, bet ir turimomis vaikje tema, bet ir turimomis vaikųų žžiniomis, jiniomis, jųų supratimu apie sveiksupratimu apie sveikąą
gyvensengyvensenąą ((ššalia vaikalia vaikųų sukurtsukurtųų iliustracijiliustracijųų uužžraraššydavome ir jydavome ir jųų

paaipaaišškinimus).kinimus).



KnygeliKnygeliųų kkūūrimasrimas

Vaikai dVaikai džžiaugdamiesi kiaugdamiesi kūūrybinio proceso rezultatais inicijavo rybinio proceso rezultatais inicijavo ššeimos narius eimos narius 
kurti knygeles namuose.kurti knygeles namuose.



TyrinTyrinėėjimai ir atradimaijimai ir atradimai

SupaSupažžindinant su kindinant su kūūno sandara, vaikams sudarno sandara, vaikams sudarėėme sme sąąlygas teorines lygas teorines 
žžinias patikrinti bandymais, praktine veikla.inias patikrinti bandymais, praktine veikla.
Su vaikais tyrinSu vaikais tyrinėėjome:jome:

Kaip dirba Kaip dirba šširdelirdelėė,,
Kaip mes kvKaip mes kvėėpuojame,puojame,
Kas kenkia dantukams,Kas kenkia dantukams,
Kaip dirba raumenys,Kaip dirba raumenys,
Kaip mes jauKaip mes jauččiame.iame.



TyrimasTyrimas
ŠŠirdies darbasirdies darbas



TyrimasTyrimas
KvKvėėpavimaspavimas



TyrimasTyrimas
DantukDantukųų kenkkenkėėjai          jai          



Tyrimas  Tyrimas  
RaumenRaumenųų darbasdarbas



Tyrimas              Tyrimas              
Kaip aKaip ašš jaujauččiu?iu?



AkcijosAkcijos

AkcijAkcijųų metmetųų vaikvaikųų ir tir tėėveliveliųų ddėėmesys buvo labiau koncentruotas mesys buvo labiau koncentruotas įį
iišškeltkeltąą problemproblemąą ir jos sprendimir jos sprendimąą..
Akcentavome konkreAkcentavome konkreččiiųų sveikos gyvensenos gebsveikos gyvensenos gebėėjimjimųų, , įįggūūddžžiiųų, , įįproproččiiųų
formavimformavimąąsi.si.
OrganizuotOrganizuotųų akcijakcijųų uužžduotys buvo atliekamos tiek darduotys buvo atliekamos tiek daržželyje, tiek ir elyje, tiek ir 
namuose, todnamuose, todėėl tl tėėvai irgi buvo aktyvvai irgi buvo aktyvūūs ugdytojai.s ugdytojai.
Organizavome akcijas Organizavome akcijas ““Diena be saldumynDiena be saldumynųų””, , ““Kur Kur ššvara vara –– ten ten 
sveikatasveikata””, , “Š“Švarvarūūs dantys s dantys –– sveiki dantyssveiki dantys””..
Dalyvavome Europos SDalyvavome Europos Sąąjungos judriojoje savaitjungos judriojoje savaitėėje ir akcijoje je ir akcijoje ““Mieste Mieste 
be automobiliobe automobilio””. Ikimokyklini. Ikimokykliniųų įįstaigstaigųų grupgrupėėje uje užėžėmmėėm Im I--ąąjjąą vietvietąą (yra (yra 
video medvideo medžžiaga).iaga).



AkcijaAkcija
““Kur Kur ššvara vara –– ten sveikataten sveikata””

Tikslas:Tikslas:
Ugdyti elementarius asmens Ugdyti elementarius asmens 
higienos higienos įįggūūddžžius.ius.

UUžždaviniai:daviniai:
Analizuoti asmens higienos Analizuoti asmens higienos 
taisykles, jtaisykles, jųų reikreikššmmęę
žžmogaus sveikatai.mogaus sveikatai.
Pratinti vaikus laikytis Pratinti vaikus laikytis 
asmens higienos taisykliasmens higienos taisykliųų..

IdIdėėjos:jos:
Kartu su vaikais aiKartu su vaikais aišškintis, kintis, 
kokikokiųų asmens higienos asmens higienos 
taisyklitaisykliųų reikia laikytis ir reikia laikytis ir 
kodkodėėl?l?
Vaikai akcijos lapuose Vaikai akcijos lapuose žžymi, ymi, 
kokikokiųų asmens higienos asmens higienos 
taisyklitaisykliųų jie laikosi darjie laikosi daržželyje elyje 
ir namuose.ir namuose.



Akcija Akcija 
“Š“Švarvarūūs dantys s dantys –– sveiki dantyssveiki dantys””

Tikslas:Tikslas:
Ugdyti burnos higienos Ugdyti burnos higienos 
įįggūūddžžius.ius.

UUžždaviniai:daviniai:
Analizuoti dantukAnalizuoti dantukųų priepriežžiiūūros ros 
taisykles, jtaisykles, jųų reikreikššmmęę žžmogaus mogaus 
sveikatai.sveikatai.
Pratinti vaikus laikytis burnos Pratinti vaikus laikytis burnos 
higienos taisyklihigienos taisykliųų..

IdIdėėjos:jos:
Kartu su vaikais aiKartu su vaikais aišškintis dantkintis dantųų
ligligųų priepriežžastis, aptarti astis, aptarti 
profilaktikos priemones.profilaktikos priemones.
Aptarti (pademonstruoti), kaip Aptarti (pademonstruoti), kaip 
taisyklingai valytis dantis.taisyklingai valytis dantis.
Namuose ryte ir vakare iNamuose ryte ir vakare iššsivalsivalęę
dantis vaikai padantis vaikai pažžymi akcijos ymi akcijos 
lapuose.lapuose.



AkcijaAkcija
Diena be saldumynDiena be saldumynųų

Problema: Problema: 
Vaikai mieliau valgo saldumynus nei vaisius, atsineVaikai mieliau valgo saldumynus nei vaisius, atsinešša ja jųų įį grupgrupęę, , 
vaivaiššina draugus. Vaisius ir darina draugus. Vaisius ir daržžoves daoves dažžnai valgo nenoriai ar visinai valgo nenoriai ar visišškai jkai jųų
atsisako.atsisako.

Tikslas:Tikslas:
Formuoti vaikFormuoti vaikųų supratimsupratimąą apie sveikapie sveikąą mitybmitybąą ir jos ir jos įįtaktakąą bei reikbei reikššmmęę
žžmogaus sveikatai.mogaus sveikatai.

UUžždaviniai:daviniai:
Suteikti Suteikti žžiniiniųų vaikams ir tvaikams ir tėėvams apie sveikvams apie sveikąą mitybmitybąą..
Skatinti daugiau vartoti vaisiSkatinti daugiau vartoti vaisiųų, dar, daržžovioviųų, jais keisti , jais keisti įįvairius saldumynus.vairius saldumynus.

IdIdėėjos:jos:
Kiekvieno mKiekvieno mėėnesionesio paskutinpaskutinįį penktadienpenktadienįį skelbti diena be saldumynskelbti diena be saldumynųų..
TTąą diendienąą vaikus aplanko vaikus aplanko ““vaisiusvaisius--žžmogutismogutis””, si, siūūlo vaikams saldumynus lo vaikams saldumynus 
pakeisti vaisiais ar darpakeisti vaisiais ar daržžovovėėmis.mis.



AkcijaAkcija
Diena be saldumynDiena be saldumynųų



AkcijaAkcija
Diena be saldumynDiena be saldumynųų



Konkursas  Konkursas  
GrupGrupėės simbolis s simbolis –– Gudrutis SveikutisGudrutis Sveikutis

Tikslas:Tikslas:
–– Sukurti grupSukurti grupėės simbols simbolįį, kuris , kuris 

atspindatspindėėttųų sveikos gyvensenos sveikos gyvensenos 
nuostatas.nuostatas.

UUžždaviniai:daviniai:
–– Inicijuoti tInicijuoti tėėvelius dalyvauti grupvelius dalyvauti grupėės s 

veikloje.veikloje.
–– Skatinti vaikSkatinti vaikųų kkūūrybirybišškumkumąą, , 

vaizduotvaizduotęę..
–– Tikslinti sTikslinti sąąvokvokąą „„sveika gyvensenasveika gyvensena““..

IdIdėėjos:jos:
–– Paskelbus konkursPaskelbus konkursąą, vaikai su , vaikai su 

ššeimos nariais kuria grupeimos nariais kuria grupėės simbols simbolįį
–– GudrutGudrutįį SveikutSveikutįį..

–– Konkursui pristatyti darbai Konkursui pristatyti darbai 
eksponuojami grupeksponuojami grupėės stende.s stende.

–– DarbeliDarbeliųų aptarimas. Vaikai aptarimas. Vaikai 
paaipaaišškina, kaip kkina, kaip kūūrrėė simbolsimbolįį, k, kąą
pavaizdavo.pavaizdavo.

–– GrupGrupėės simbolio rinkimas s simbolio rinkimas 
balsuojant.balsuojant.



Konkursas  Konkursas  
Mama, tMama, tėėti, kiek ati, kiek ašš paaugau, pasunkpaaugau, pasunkėėjaujau

Tikslas:Tikslas:
–– Skatinti tSkatinti tėėvus domvus domėėtis vaiktis vaikųų

fiziniu vystymusi.fiziniu vystymusi.
IdIdėėjos:jos:
–– Apklausti tApklausti tėėvelius, koks jvelius, koks jųų

vaikvaikųų ūūgis ir svoris.gis ir svoris.
–– Palyginti realPalyginti realųų vaikvaikųų ūūggįį ir ir 

svorsvorįį su tsu tėėvvųų pateiktais pateiktais 
duomenimis.duomenimis.

–– SupaSupažžindinti tindinti tėėvus su vaikvus su vaikųų
normalaus fizinio vystymosi normalaus fizinio vystymosi 
rodikliais.rodikliais.



ParodosParodos

Parodose tParodose tėėvai galvai galėėjo susipajo susipažžinti su vaikinti su vaikųų veiklos grupveiklos grupėėje rezultatais.je rezultatais.
SiekSiekėėme atkreipti tme atkreipti tėėvvųų ddėėmesmesįį įį grupgrupėės veikloje analizuojams veikloje analizuojamąą temtemąą, , 
inicijuoti temos aptariminicijuoti temos aptarimąą namuose (parenkant nuotraukas parodoms).namuose (parenkant nuotraukas parodoms).



Paroda Paroda 
„„VitaminVitaminųų medismedis““

Tikslas: Tikslas: 
–– Formuoti nuostatFormuoti nuostatąą laikytis sveikos laikytis sveikos 

mitybos principmitybos principųų, atskleid, atskleidžžiant iant 
vaisivaisiųų, dar, daržžovioviųų naudnaudąą sveikatai.sveikatai.

UUžždaviniai:daviniai:
–– Inicijuoti vaikus domInicijuoti vaikus domėėtis vaisiais ir tis vaisiais ir 

dardaržžovovėėmis kaip vitaminmis kaip vitaminųų ššaltiniais.altiniais.
–– AiAišškintis kokikintis kokiųų vitaminvitaminųų gausu gausu 

įįvairiuose vaisiuose ir darvairiuose vaisiuose ir daržžovovėėse.se.
IdIdėėjos:jos:

–– AtsineAtsineššti ti įį grupgrupęę vaisivaisiųų ar darar daržžovovęę..
–– Kartu su tKartu su tėėveliais iveliais iššsiaisiaišškinti, kokikinti, kokiųų

vitaminvitaminųų yra atsineyra atsinešštoje toje 
dardaržžovovėėje/vaisiuje.je/vaisiuje.

–– Pasitelkus meninPasitelkus meninėės rais raišškos kos 
priemones, suteikti darpriemones, suteikti daržžovei/vaisiui ovei/vaisiui 
„„gyvybgyvybęę““..

–– Papasakoti draugams apie savo Papasakoti draugams apie savo 
dardaržžovovęę/vaisi/vaisiųų..



Paroda Paroda 
„„Sveiki dantukai Sveiki dantukai –– gragražži i ššypsenypsenėėllėė““

Tikslas: Tikslas: 
–– Skatinti vaikus laikytis burnos Skatinti vaikus laikytis burnos 

higienos.higienos.
UUžždaviniai:daviniai:

–– Inicijuoti tInicijuoti tėėvelius dalyvauti vaikvelius dalyvauti vaikųų
veikloje, kartu su vaikais atrenkant veikloje, kartu su vaikais atrenkant 
nuotraukas parodai, aptariant, kaip nuotraukas parodai, aptariant, kaip 
iiššsaugoti sveikus dantukus.saugoti sveikus dantukus.

–– Sudaryti sSudaryti sąąlygas vaikams ir lygas vaikams ir 
ttėėveliams pasidveliams pasidžžiaugti sveikais iaugti sveikais 
dantukais ir gradantukais ir gražžiomis iomis 
ššypsenypsenėėllėėmis.mis.

IdIdėėjos:jos:
–– Namuose kartu su tNamuose kartu su tėėveliais iveliais iššrinkti rinkti 

nuotrauknuotraukąą ir atneir atneššti ti įį grupgrupęę..
–– Nuotraukas eksponuoti grupNuotraukas eksponuoti grupėės s 

stende.stende.



Paroda Paroda 
„„Mano dantMano dantųų pasta ir dantpasta ir dantųų ššepetukasepetukas““
Tikslas: Tikslas: 
–– Skatinti vaikus laikytis burnos Skatinti vaikus laikytis burnos 

higienos.higienos.
UUžždaviniai:daviniai:
–– Suteikti Suteikti žžiniiniųų apie dantapie dantųų gedimo gedimo 

priepriežžastis ir profilaktikastis ir profilaktikąą..
–– Atkreipti tAtkreipti tėėvvųų ir vaikir vaikųų ddėėmesmesįį įį

dantdantųų priepriežžiiūūros priemones ros priemones 
skirtas vaikams.skirtas vaikams.

IdIdėėjos:jos:
–– AtsineAtsineššti ti įį grupgrupęę savo dantsavo dantųų

ššepetepetėėllįį ir dantir dantųų pastpastąą..
–– Aptarti, kad vaikAptarti, kad vaikųų ir suaugusiir suaugusiųųjjųų

dantdantųų priepriežžiiūūros priemonros priemonėės s 
skiriasi.skiriasi.



Paroda Paroda 
„„PiePieššia delniukai, pieia delniukai, pieššia padukaiia padukai““

Tikslai:Tikslai:
–– ĮĮvairinti judesio korekcijos vairinti judesio korekcijos 

pratybas, vaikams turintiems pratybas, vaikams turintiems 
ppėėddųų deformacijdeformacijųų..

–– SupaSupažžindinti tindinti tėėvelius su velius su 
vaikvaikųų veikla.veikla.

IdIdėėjos:jos:
–– PasiPasiūūlyti vaikams pielyti vaikams pieššti ti 

pirpiršštukais ir ptukais ir pėėdutdutėėmis.mis.
–– PPėėddųų ir pirir pirššttųų atspaudus atspaudus 

papuopapuoššti, ti, „„paverstipaversti““ daiktais, daiktais, 
žžmogumoguččiais, gyviais, gyvūūnais.nais.

–– PiePieššinius eksponuoti grupinius eksponuoti grupėės s 
stende.stende.



SveikatinimoSveikatinimo renginiairenginiai

Dalyvavome lopDalyvavome lopššelyje elyje –– dardaržželyje organizuotose elyje organizuotose sveikatinimosveikatinimo
renginiuose:renginiuose:

Sveikatingumo dienose Sveikatingumo dienose ““Ne tik naudinga, bet ir nuodingaNe tik naudinga, bet ir nuodinga””, , 
““Rizika ir pavojai buityjeRizika ir pavojai buityje””, , ““SauguSaugu--nesaugunesaugu””..
Rudens sveikatingumo Rudens sveikatingumo ššventventėėje je ““DDėėddėė RudenRudenėėlis lis žžememėėn n 
atkeliavoatkeliavo””..
Apibendrinant projekto vykdymo metu vaikApibendrinant projekto vykdymo metu vaikųų įįgytas gytas žžinias, inias, 
gebgebėėjimus, jimus, įįggūūddžžius, organizavome ius, organizavome žžaidimaidimąą ““GudruGudruččio io 
SveikuSveikuččio iio iššššūūkiskis””..



Sveikatingumo dienaSveikatingumo diena
““Ne tik naudinga, bet ir nuodingaNe tik naudinga, bet ir nuodinga””



Sveikatingumo dienaSveikatingumo diena
““Rizika ir pavojai buityjeRizika ir pavojai buityje””



Sveikatingumo dienaSveikatingumo diena
““Saugu Saugu -- nesaugunesaugu””



Rudens sveikatingumo Rudens sveikatingumo ššventventėė
““DDėėddėė RudenRudenėėlis lis žžememėėn atkeliavon atkeliavo””



Rudens sveikatingumo Rudens sveikatingumo ššventventėė
““DDėėddėė RudenRudenėėlis lis žžememėėn atkeliavon atkeliavo””



ŽŽaidimasaidimas
““GudruGudruččio Sveikuio Sveikuččio iio iššššūūkiskis””



ŽŽaidimasaidimas
““GudruGudruččio Sveikuio Sveikuččio iio iššššūūkiskis””



IIššvykos vykos įį gamtgamtąą



IIššvykos vykos įį gamtgamtąą



IIššvykos vykos įį gamtgamtąą



TTėėvvųų ir pedagogir pedagogųų parengtos ugdymo parengtos ugdymo 
priemonpriemonėėss

Puikiai pavyko Puikiai pavyko įįgyvendinti idgyvendinti idėėjjąą ugdymo priemones kurti kartu su ugdymo priemones kurti kartu su 
ttėėvais.vais.
Bendradarbiaujant parengBendradarbiaujant parengėėme me ššias ugdymo priemones:ias ugdymo priemones:

Asmens higienos laikymosi ir dantukAsmens higienos laikymosi ir dantukųų valymo kalendorius.valymo kalendorius.
PratybPratybųų knygelknygelęę ““Kur Kur ššvara vara –– ten sveikataten sveikata””..
Video medVideo medžžiagiagąą ““GudruGudruččio Sveikuio Sveikuččio televizijio televizijąą”” (yra video (yra video 
medmedžžiaga).iaga).



TTėėveliveliųų informavimo sistemainformavimo sistema

Stendas Stendas ““Gudrutis SveikutisGudrutis Sveikutis””. . 
Jame skelbJame skelbėėme analizuojamas sveikos gyvensenos temas, me analizuojamas sveikos gyvensenos temas, 
informavome apie organizuojamas akcijas, konkursus, parodas informavome apie organizuojamas akcijas, konkursus, parodas 
ir pan.ir pan.
SiSiūūllėėme paskaityti periodinme paskaityti periodinėės spaudos straipsnis spaudos straipsniųų aktualiais aktualiais 
sveikos gyvensenos klausimais.sveikos gyvensenos klausimais.

GrupGrupėės laikras laikrašštis tis ““GudruGudruččio Sveikuio Sveikuččio pasaulisio pasaulis””..
Skaitydami Skaitydami ššįį leidinleidinįį ššeimos nariai galeimos nariai galėėjo susipajo susipažžinti su vaikinti su vaikųų
veikla lopveikla lopššelyjeelyje--dardaržželyje.elyje.

Lankstinukai.Lankstinukai.
PateikPateikėėme informacijme informacijąą iišš anksto numatytais klausimais, anksto numatytais klausimais, 
atsiatsižžvelgiant velgiant įį grupgrupėės veikloje analizuojams veikloje analizuojamąą temtemąą..



LankstinukaiLankstinukai



Tiriamoji Tiriamoji –– analitinanalitinėė veiklaveikla

Buvo atliktos dvi tBuvo atliktos dvi tėėvvųų anketinanketinėės apklausos:s apklausos:
TTėėvvųų popožžiiūūris ris įį vaikvaikųų sveikatos saugojimo kompetencijos sveikatos saugojimo kompetencijos 
ugdymugdymąą..
Projekto Projekto „„TTėėvai ir pedagogai vai ir pedagogai –– vaikvaikųų sveikatos saugojimo sveikatos saugojimo 
kompetencijos ugdymo(si) partneriaikompetencijos ugdymo(si) partneriai““ įįvertinimas.vertinimas.



ĮĮvertinimasvertinimas
Vaikai Vaikai įįgijo amgijo amžžiiųų atitinkanatitinkanččiiųų sveikatos saugojimo kompetencijos sveikatos saugojimo kompetencijos 
žžiniiniųų, geb, gebėėjimjimųų, , įįggūūddžžiiųų. . 
Netradiciniai, aktyvieji ugdymo metodai sveikos gyvensenos ugdymNetradiciniai, aktyvieji ugdymo metodai sveikos gyvensenos ugdymo o 
procesprocesąą dardarėė įįdomiu ir patraukliu vaikams, skatino vaikus veikti, iedomiu ir patraukliu vaikams, skatino vaikus veikti, iešškoti, koti, 
tyrintyrinėėti.ti.
TTėėvai plavai plaččiau susipaiau susipažžino su sveikos gyvensenos ugdymo ypatumais ino su sveikos gyvensenos ugdymo ypatumais 
loplopššelyjeelyje--dardaržželyje, elyje, įįgijo naujos patirties. gijo naujos patirties. 
ŠŠiais mokslo metais tiais mokslo metais tėėvai aktyviau dalyvavo vaikvai aktyviau dalyvavo vaikųų sveikatos saugojimo sveikatos saugojimo 
kompetencijos ugdymo(si) procese.kompetencijos ugdymo(si) procese.
EfektyvEfektyvųų pedagogpedagogųų ir tir tėėvvųų bendradarbiavimbendradarbiavimąą llėėmmėė taikomi metodai, taikomi metodai, 
kurie nereikalauja daug tkurie nereikalauja daug tėėvvųų pastangpastangųų ir laiko.ir laiko.
Pedagogai kaupPedagogai kaupėė sveikatinimosveikatinimo veiklos gerveiklos gerąąjjąą patirtpatirtįį, dalijosi ja lop, dalijosi ja lopššelioelio--
dardaržželio metodinelio metodinėės grups grupėės pasitarimuose ir mokytojs pasitarimuose ir mokytojųų tarybos tarybos 
posposėėddžžiuose.iuose.



AAČČIIŪŪ UUŽŽ DDĖĖMESMESĮĮ......
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