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Tyrimo tikslas:
Ištirti tėvų požiūrį į sveikos gyvensenos 
įgūdžių formavimą priešmokykliniame 
amžiuje bei bendradarbiavimo su 
pedagogais galimybes.



Tyrimo uždaviniai:

nustatyti kaip formuojami sveikos 
gyvensenos įgūdžiai priešmokyklinio 
amžiaus vaikų šeimose;
nustatyti priimtiniausius tėvams 
bendradarbiavimo su pedagogais būdus 
bei formas, formuojant sveikos 
gyvensenos įgūdžius priešmokykliniame 
amžiuje.



Tyrimo metodika
Tyrimas  atliktas 2009 m. spalio 23 - 30 d.        

Klaipėdos „Varpelio“m/d „Vyturėlių“ grupėje.
Tyrimo imtis – 18 respondentų. 

Kiekybinis tyrimas buvo organizuojamas 
tokiais etapais:
sudaromos anketos, padėsiančios atskleisti kaip 
formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai 
priešmokyklinio amžiaus vaikų šeimose bei tėvų
požiūrį į šeimos ir pedagogų bendradarbiavimą
vaikų sveikatos ugdymo klausimais;
pildomos anketos;
apdorojami bei analizuojami įvykdytos apklausos 
duomenys.



Anoniminis anketinės apklausos raštu metodas 
pasirinktas tikintis, kad šis metodas paskatins 
respondentų norą bendradarbiauti bei atvirai 
atsakyti į klausimus.

Anketa sudaryta iš šių tipų klausimų: uždari, 
pusiau uždari, daugkartinio pasirinkimo.

Gauti rezultatai apdoroti matematinės skaičiuoklės 
MX Exel pagalba.

Tyrimo metu buvo pateikta anketa tėvams, kurią
sudarė 17 klausimų (žr.1 priedą).



Tyrimo rezultatų analizė



Respondentų amžius

Dauguma respondentų (33%) yra 31 – 35 metų
amžiaus, 27% respondentai yra 25 – 30 metų
amžiaus, 22 % yra 41 -45 metų.
Visi respondentai jau turi gyvenimiškos patirties 
auginant vaikus.
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Vaikų skaičius šeimose

Pusė respondentų šeimų (50%) augina po 2 
vaikus.
44% respondentų šeimų augina po vieną vaiką.
6 % sudaro daugiavaikės šeimos.
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Sveikos gyvensenos principų
taikymas šeimose

81% respondentų savo šeimose iš dalies taiko 
sveikos gyvensenos principus.
Tik 5% respondentų savo šeimose taiko sveikos 
gyvensenos principus.
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Mama, tėtis, aš – mūsų
sportiška šeima

38 %  tėvų apibūdina savo šeimą kaip „sportišką“, 
50% respondentų iš dalies laiko savo šeimą
sportiška. 
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Sportiniai įrengimai namuose
Viena šeima turi savo namuose pilnai įrengtą
sporto salę, lauke – krepšinio, futbolo aikštelės, 
keturračius. 
78 % šeimų namuose turi sportinių įrengimų
(įvairūs treniruokliai, bėgimo takeliai, lauko 
krepšinio lentos ir kt.). 
Visos šeimos turi bei naudojasi sportiniu 
inventoriumi (svarmenys, bokso pirštinės, 
gimnastikos lankai, dviračiai, teniso ir badmintono 
raketės, įvairių dydžių ir paskirties kamuoliai, 
paspirtukai, riedučiai, rogės, pačiūžos,  slidės, 
šokdynės).
11 % šeimų sportuoja su keturračiais.



Šeimų aktyvus sportavimas

56% šeimų sportuoja drauge,
22 % šeimose sportuoja mama,
22 % sportuoja tėtis.
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Vaikų aktyvi sportinė veikla

78 % grupės vaikų aktyviai sportuoja: lanko ritminių šokių
būrelį (53 %), karatė (10 %), lauko teniso treniruotes (5 %), 
baseiną (10 %).
22 % nelanko nieko.
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Dienos režimo svarba 
priešmokyklinuko sveikatai

Tyrimas atskleidė, kad tik 34 % vaikų
pastoviai laikosi dienos režimo;
83 %  šeimų vaikai dienos režimo laikosi tik 
darbo dienomis, kai eina į darželį;
57 % šeimų vaikai savaitgaliais nemiega pietų
miego.



Sveikos gyvensenos įgūdžių
formavimas

54 % tėvų grūdina savo vaikus.
Daugumoje šeimų (94 %) maitinimas 
organizuojamas iš dalies pagal sveikos mitybos 
principus.
88 % tėvų kalbasi su vaikais apie sveikatą
žalojančius veiksnius (alkoholinių gėrimų, nikotino, 
vaistų, vitaminų nesaikingo vartojimo žalą
žmogaus sveikatai)
56% šeimų sportuoja drauge.
91 % tėvų mano, kad pagrindinį vaidmenį ugdant 
vaikų sveikatą turi prisiimti šeima.



Prevenciniai pokalbiai apie 
sveikatą žalojančius veiksnius

88 % tėvų kalbasi su vaikais apie sveikatą
žalojančius veiksnius.
12 % šeimų šiomis temomis su vaikais nekalba.
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Informacijos apie sveiką
gyvenseną šaltiniai

Tėvai domisi vaikų sveikatos ugdymo bei sveikos 
gyvensenos klausimais ir naudojasi įvairiais šaltiniais 
žinioms apie sveikatą papildyti.  Daugiausiai 
informacijos tėvai gauna darželyje (44 %).
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Vaikų sveikatos stiprinimo 
prielaidos

53% tėvų nurodo, kad vaikų sveikata pagerės, kai į
grupę nebus priimami negaluojantys vaikai.
29 % tėvų mano, kad šeimoje reikia daugiau 
dėmesio skirti vaikų grūdinimui.
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Vaiko sveikatos būklės 
įvertinimas

39% respondentų mano, kad jų vaikų sveikatos
būklė yra labai gera,
33% respondentų įvertino savo vaiko sveikatos 
būklę kaip gerą.
28 % tėvų įvertino sveikatos būklę kaip vidutiniška.
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Laisvalaikio organizavimas 
grįžus vaikams iš darželio bei savaitgaliais

Dauguma (93%) respondentų laisvalaikiu aktyviai 
sportuoja kartu su vaikais, 84 % eina pasivaikščioti 
į mišką, 92 % skaito vaikišką literatūrą, 75 % 
žaidžia kartu stalo žaidimus.
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Šeimos ir pedagogų
bendradarbiavimas

Tėvams priimtiniausi bendradarbiavimo būdai: 
individualūs pokalbiai (100 %), dalyvavimas sporto 
renginiuose (98 %), bendros išvykos (85 %), tėvų
susirinkimai (83 %).
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Bendradarbiavimas su šeima yra labai 
svarbi darželio pedagoginės veiklos sritis, 
reikalaujanti pastovaus dėmesio tiek iš
pedagogų, tiek iš tėvų pusės. Todėl 
darželyje  būtini tam tikri metodai, 
sudarantys galimybę palaikyti nuolatinį ryšį
su tėvais. Vienas iš pagrindinių metodų yra 
nuolatinės tėvų apklausos, padedančios 
išsiaiškinti jų nuomonę vaikų sveikatos 
ugdymo klausimais ir kt.



Išvados:

• 91% respondentų nurodė, kad pagrindinis vaidmuo 
ugdant vaikų sveikatą turi atitekti šeimai, nes 
šeimoje vaikas susidaro pirmuosius higienos 
įgūdžius, sveikos gyvensenos įpročius, pratinasi 
saugoti ir stiprinti savo sveikatą. 

Šeimos pareiga – sudaryti sąlygas augti sveikiems, 
fiziškai stipriems ir išsivysčiusiems vaikams.



• Tyrimo rezultatai leidžia teigti, jog vaikų
sveikatos ugdymui šeimose sudarytos geros 
sąlygos: visi vaikai turi pakankamai sportinio 
inventoriaus, daug šeimų turi namuose 
treniruoklių, sportinių įrengimų kiemuose; 
dauguma tėvų sportuoja patys ir pratina 
sportuoti vaikus; aktyviai sportuodami 
organizuoja laisvalaikį ir grūdina vaikus.

• Dauguma tėvų domisi sveikos gyvensenos 
klausimais ir naudojasi įvairiais šaltiniais žinioms 
apie sveiką gyvenseną papildyti. 



Anketinės apklausos duomenys rodo, kad tėvams 
priimtiniausi bendradarbiavimo su pedagogais 
būdai yra šie: 

• individualūs pokalbiai su pedagogais vaikų
sveikatos klausimais; 

• aktyvus tėvų dalyvavimas sporto šventėse, 
sveikatos valandėlėse; 

• bendros išvykos, ekskursijos;
• tėvų susirinkimai, 
• informacijos apie sveiką gyvenseną ir vaikų

grūdinimą pateikimas tėvų lentoje.
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