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SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS 
PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE 

 
Eglė Daduš, Kauno Panemunės lopšelis – darželis 

 
Aktualumas 

Žinant, kad sveikatai didžiausią įtaką (apie 50%) daro pats žmogus, jo gyvenimo būdas, 

sveikatos ugdymas nuo vaikystės yra labai svarbi ne tik medicininė, bet ir pedagoginė problema. 

Šeimoje, vėliau mokykloje, vaikų pasaulėžiūros formavimuisi didžiulę reikšmę turi tėvų bei 

pedagogų požiūris į sveikos gyvensenos principus [1]. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai, siekdami įtvirtinti sveikos gyvensenos įgūdžius, turi 

suformuoti sveikatos, kaip vertybės, sampratą, išmokyti vaikus pažinti, suvokti save, suteikti 

žinių apie sveikatos stiprinimą, laikytis sveikos gyvensenos principų kasdienėje veikloje. Nuo 

jų požiūrio bei keliamų reikalavimų, nuo sudarytų ugdimosi, mitybos sąlygų priklausys ar tas 

požiūris į sveiką gyvenimo būdą bus sėkmingai formuojamas toliau ir taps įpročiu, ar vaikas gyvens 

į tai nekreipdamas dėmesio [2]. 

Praktikoje egzistuoja prieštaravimas, kad gerėjant žmonių gyvenimo lygiui, vaikų sveikatos 

būklė blogėja.  

Siekdami tobulinti ugdymo procesą, atlikome tyrimą, kurio tikslas - atskleisti 

priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos patirties plėtotės pedagogines 

psichologines prielaidas bei jų vertinimą vaikų tėvų tarpe. 

Tiriamasis kontingentas ir tyrimo metodai 

Tyrimui vykdyti buvo parengta anketa, kuria siekta išsiaiškinti, koks tėvų požiūris į vaikų 

sveikos gyvensenos ugdymą. Tėvai turėjo atsakyti į klausimus pasirenkant jiems tinkamą atsakymo 

variantą. Apklausa buvo anoniminė 

Vaikams buvo taikytas pedagoginis stebėjimas. Išanksto numatytas stebėjimo tikslas, stebimų 

požymių skaičius, išskirti vertinimo kriterijai, (paskubomis plaunasi rankas – SPP; savarankiškai 

plaunasi rankas su muilu – SPM; plauna rankas pedagogo paskatinti - PPP; plauna rankas 

bendraamžių paskatinti – PPB; po paskatinimo plaunasi rankas su muilu – PPM) paruoštas 

stebėjimo protokolas. Stebėjimas vyko natūralioje aplinkoje. 

Tyrime dalyvavo Kauno Panemunės lopšelio – darželio „Žibuoklių“ grupės ugdytiniai (20) 

ir jų tėvai(20).  

Rezultatai ir jų aptarimas 

Šeima yra ta aplinka, kurioje prasideda vaiko gyvybė, kurioje jis gimsta ir užauga. Ji tarsi 

„skydas“ saugo vaiką nuo žalingo aplinkos poveikio [3]. Tėvai – pirmieji vaiko sveikatos 

ugdytojai. Pradėjęs lankyti darželį vaikas patenka į naują aplinką, keičiasi jo tikslai. Tėvų įtaka 

auklėjant mokant vis mažėja, pirmenybė teikiama darželyje įgytoms žinioms ir elgesio taisyklėms. 

Šiuo metu labai svarbu suteikti tėvams kuo daugiau žinių apie sveikos gyvensenos formavimą, 



sveikatos stiprinimą. Labai tikėtina, kad jos bus pritaikytos šeimoje. Taip sveikatos ugdymas vaikų 

darželyje ir šeimose taps reikšmingesnis. 

Siekiant kartu ugdyti vaikų sveikatą buvo aktualu išsiaiškinti tėvų požiūrį į sveikos 

gyvensenos ugdimosi tikslingumą.  

1 lentelė. Tėvų požiūris į sveikos gyvensenos ugdimą 

 Tėvų, pasirinkusių 
atitinkamą atsakymą, 
procentas 

   taip   ne 
1.Ikimokyklinio amžiaus vaikų mokymas sveikos gyvensenos.  

75 25  0 
2.Dalyvavimas sveikos gyvensenos projektuose. 

45  - 55 
3.Pokalbiai su vaikais apie sveikatą ir jos stiprinimo galimybes.  

40 45 15 
4.Bendradarbiavimas - formuojant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius. 

20 50 30 
5.Vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius turėtų daugiau ugdyti pedagogai 
nei tėvai.  45 40 15 
6.Sveikatos ugdymas namuose ir darželyje padeda vaikui geriau 
mokytis, lengviau adaptuosis mokykloje.  75 25  - 

 

Matome, kad dauguma respondentų, tai yra 15 tėvų (75%) vienareikšmiškai sutiko, 

jog vaikams tikslinga ugdyti sveiką gyvenseną, asmens higienos subtilybes, sveiką mitybą 

ir pan. Tuo tarpu net 5 ugdytinių tėvų (25%) visai neturėjo nuomonės šiuo klausimu. 

Paklausius apie dalyvavimą sveikos gyvensenos projektuose matyti kad tėvai yra 

pasyvūs ir rengiamuose projektuose daugelis iš jų net 55% nedalyvauja. 

Analizuojant klausimo ,,Ar kalbatės su vaikais apie sveikatą ir jos stiprinimo 

galimybes?“ matome, kad nuomonės pasiskirstė įvairiai. Dažniau su vaikais apie sveikos 

gyvensenos ypatumus kalba 40% tėvų. Kartais kalba 45 ir 15% tėvų apskritai sveikos 

gyvensenos temos neliečia. 

Tėvų paklausius kokiais būdais stengiatės formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir 

įpročius?“ (žr.1 pav.). 
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1 pav. Sveikos gyvensenos formavimo būdai 



Gauti duomenys rodo, jog tėvai pakankamai aktyviai dalyvauja sveiko gyvenimo būdo 

diegime vaikams. Daugiausia dėmesio jie skiria pokalbiams 90%, derindami maistą 75%, 

sveikos gyvensenos įgūdžius formuoja savo teiktinais pavyzdžiais 65%. Reikšmingą įtaką 

daro dienotvarkės sudarymas 65% ir buvimas gryname ore 60%, asmens higienos įgūdžių 

formavimas 45%. Tik nedidelė dalis jų 25% domisi literatūros skaitymu, gana mažas 

fizinio aktyvumo rodiklis (sportas 30%, žaidimai ir mankšta 25%).  

Atsakymai ,,Ar bendradarbiaujate su pedagogais formuojant vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžius ir įpročius?“ rodo, tik 20% tėvų teigė, kad postoviai bendradarbiauja 

su pedagogais, kartu aptaria jiems rūpimus klausimus, dalyvauja organizuojamuose 

renginiuose, dalinasi savo patirtimi. 50% tėvų atsakė kartais teigdami, kad nenori dažnai 

klausinėti – pasitiki pedagogais. Beveik trečdalis 30% tėvų visiškai nebendrauja su 

pedagogais motyvuodami laiko stoka ar noro bendradarbiauti. 

Apklausos duomenys rodo, kad su nuostata, jog „vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius 

daugiau turėtų ugdyti auklėtojos nei tėvai" sutiko 45 % tėvų. 15% tėvų su šiuo teiginiu nesutiko, 

teigdami, kad sveikos gyvensenos įgūdžius turi ugdyti tėvai. 40 % tėvų mano, kad sveikos 

gyvensenos ugdymas turėtų eiti tolygiai, tiek darželyje, tiek namuose. Ir tik komanda gali 

dirbti gerai. 

Apžvelgiant paskutinio klausimo gautus tyrimo rezultatus matome, kad dauguma tėvų (75%) 

vieningai pabrėžė, jog stipri sveikata – pagrindas ir, kad sveikatos būklė yra svarbus faktorius, galintis 

nulemti vaiko mokymąsi, santykius su bendraamžiais, adaptavimąsi mokykloje. 

2009 m. spalio mėn. buvo stebimi, rankų plovimo įgūdžiai. (žr.2 pav.). 

Stebėjimu siekta išsiaiškinti „Žibuoklių“ grupės vaikų sveikos gyvensenos patirties pokyčius 
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2 pav. Berniukų ir mergaičių rankų plovimo įgūdžiai 

Dauguma berniukų ir mergaičių, rankas plaudavo paskubomis, be muilo. Didžiajai daliai 

vaikų pedagogas turėjo priminti kaip taisyklingai plautis rankas. Todėl dauguma vaikų po 

paskatinimo plaudavo rankas su muilu dar kartą. Vaikus skatindavo ne tik pedagogas, bet ir 

bendraamžiai. Savo draugus paskatino trys vaikai. Ir tik nedaugelis ugdytinių, du berniukai ir 
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keturios mergaitės gebėdavo rankas plautis savarankiškai su muilu, be pedagogo ar bendraamžių 

paskatinimo. 

Vaikų teigiamą požiūrį į savo sveikatą ir fizinių galių ugdymą skatina žinios bei įgyjama 

patirtis šeimoje ir ikimokyklinėje įstaigoje, praktikuojamas sveikas ir saugus gyvenimo būdas, 

pedagogo gebėjimas sudominti ugdytinius [4]. 

Po pirmo stebėjimo etapo buvo parengtas ir įgyvendintas projektas ,,Priešmokyklinuk 

sveikas būk”. 

Projekto metu su ugdytiniais buvo aptariamos temos:  

1. Kas yra sveikata? Vaikų paklausėme, ką jų manymų reiškia būti sveikam; koks yra 

sergantis žmogus. Aiškinomės, ko negalima daryti, kai nesi sveikas. Tėvams parengėme stendinį 

pranešimą “Sveikos gyvensenos ugdymas”. 

Praktinė užduotis. vaikai atrinko ir pasakojo apie priemones, kurių pagalba žmogus auga 

sveikas. 

2. Kaip turiu rūpintis savo sveikata? Vaikams pasiūlėme įvardinti sveikai gyvensenai 

būdingus dalykus, kurie padeda jiems augti stipriems ir sveikiems; aptarėme kaip galima saugoti ir 

stiprinti sveikatą, kalbėjome apie sveikus įpročius. 

Praktinė užduotis. Vaikai piešė tema „Sveikata - liga“. 

3. Rankų plovimas. Aptarėme kada ir kodėl reikia plautis rankas. 

Praktinė užduotis. Mokėmės taisyklingai su muilu plautis rankas. 

4. Švarūs ir tinkami rūbai. Aiškinomės, kad švara ir tvarka padeda būti sveikiems, išvengti 

ligų, aptarėme, kodėl reikia rengtis pagal orą, kaip prižiūrėti savo rūbus. 

Praktinė užduotis. Keturi dideli lapai, kuriuose pavaizduoti įvairūs orai (karšta, šalta, 

vėjuota, lyja) vaikai ant jų klijavo iškirptus paveikslėlius – drabužiai labiausiai tinkantis tam orui. 

5. Mano dantys ir Dantukų šypsena. Pakviesta į grupę stomatologė susipažino su dantų 

paskirtimi, jų priežiūros priemonėmis, paaiškino ir ant dantų muliažo parodė, kaip reikia prižiūrėti ir 

taisyklingai valytis dantukus. Vaikai komentavo, kas atsitinka, jeigu nesivalo dantukų, koki poveikį 

dantukams daro saldumynai, įvairūs gazuoti gėrimai. 

Praktinė užduotis. Mokėmės taisyklingai valyti dantukus šepetėliu ir pasta. 

6. Nori būti sveikas – tinkamai maitinkis vaikai aiškinosi kokie maisto produktai yra 

naudingi mūsų organizmui, o kokių negalima valgyti ar gerti. Rinko mįsles apie maisto produktus. 

Tėvams parengėme stendinį pranešimą „Vitaminai mūsų draugai“. 

Praktinė užduotis. Namuose kartu su tėveliais kūrė receptus iš sveikų produktų.. 

7. Mano šeima. Vaikai išsiaiškino, kad šeima yra labai svarbi, kad joje ramu , saugu ir gera, 

aptarė kokia šeimos veikla stiprina sveikatą, įvardijo kuo jie gali būti naudingi šeimai. 

Praktinė užduotis. Vaikai piešė tema „Aš ir mano šeima sportuojam visada“ 



Žinių įtvirtinimui organizavome sporto šventę „Dar pabūkime kartu” ugdytiniams ir jų 

tėvams. 

2009 m. balandžio mėn., po vykusio projekto „Priešmokyklinuk sveikas būk“ buvo stebimi 

rankų plovimo įgūdžių pokyčiai (žr. 3 pav.)  
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3 pav. Berniukų ir mergaičių rankų plovimo įgūdžių pokyčiai 

Savarankiškai su muilu, be pedagogo pagalbos plovė 80% ugdytinių (7 berniukai ir 9 

mergaitės), vaikus reikėjo ir mažiau skatinti. Paskubomis be muilo plovė rankas tik 20% (3 

berniukai ir 1 mergaitė). 

Tokį akivaizdų rankų plovimo įgūdžių pagerėjimą lėmė sveikos gyvensenos projekto 

vykdymas grupėje, kur pedagogės vedė sveikatos valandėles, ugdė vaikus vaizdinėmis 

priemonėmis, grupėje buvo sukabinti piešinėliai, susiję su sveiko gyvenimo būdo propagavimu, 

buvo skaitomi literatūros kūrinėliai, atlikta įvairios pratybos. 

Išvados 

Sveikata labiausiai priklauso nuo žmogaus gyvenimo būdo ir sąlygų. Ankstyvame amžiuje 

įgyti įgūdžiai ir įpročiai yra patvariausi ir ilgiausiai išlieka. Fiziniai pratimai, judrieji žaidimai, 

gamtos veiksniai, higienos žinios ir įgūdžiai, pedagogų ir tėvų vaidmuo sveikos gyvensenos 

ugdyme įtakoja vaiko gyvenimo būdą ir skatina sveikai gyventi. 

Daugumai tėvų (75%) rūpi vaikų sveikos gyvensenos ugdymas. Jie mano, kad jis turėtų būti 

tolygus, analogiškas, tiek darželyje tiek namuose. 

Vaikai dalyvavę projekte “Priešmokyklinuk sveikas būk” patys skatino vieni kitus laikytis 

higienos normų, reikėjo mažiau skatinti ir pedagogui. Paskubomis be muilo plovė rankas tik 3 berniukai 

ir 1 mergaitė. 
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