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Mityba

Sveika mityba padeda saugoti ir stiprinti 
sveikatą, išvengti daugelio ligų, ji yra sveikatos 
pagrindas.

Tinkamas maistas yra būtinas vaiko augimui, 
vystymuisi, gerai sveikatai, fiziniam aktyvumui 
palaikyti.

Labai svarbu nuo pat mažens formuoti sveikos 
mitybos įpročius.



Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose 
užfiksuota lygiavertė tėvų ir pedagogų
atsakomybė už vaikų ugdymą. B. Everald, G. 
Morris (1997), remdamiesi praktika, teigia 
būtinybę vadovams puoselėti vaisingus 
santykius su ugdytinių tėvais. Tik 
bendradarbiaujant tėvams ir pedagogams 
lengviau spręsti iškilusias problemas bei siekti 
sėkmingo ugdymo proceso realizavimo. Ypač tai 
aktualu ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų
sveikatą (Adaškevičienė, 2004; Birontienė, 2005), nes negausių
mokslinių tyrimų duomenims dalis tėvų
atsakomybę už vaikų sveikatą teikia darželiui ir 
medikams, nekalba su savo vaikais sveikos 
gyvensenos klausimais (Dilienė, 1999; Решетнева, 
Шнейдер, Дорошенко, 2001; Adaškevičienė, 2004, Birontienė, 
2005).



Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir šeimos 
partnerystė

Partnerystė – tikslingas ir abipusiai naudingas 
bendradarbiavimas instituciniame lygmenyje, 
siekiant bendro tikslo ir naujos veiklos kokybės.

(www.taoiseach.gov.ie; D.Jary & J.Jary, John J.Patrick, B.Bitinas, A.Grigas, 
A.Juodaitytė. (2003); I.Leliugienė (2003),Kvieskienė, 2004) etc.
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Šeimos ir darželio tikslų sąveika

Didesnis dėmesys 
vaikų maitinimui

Tėvai
Įstaigos 

bendruomenė

Siekis tobulinti vaikų
sveikatos 

ugdymo procesą

Vaikų maitinimosi organizavimo 
lopšelyje-darželyje kaita

Sveikos mitybos nuostatų formavimas



Sveikos mitybos nuostatų formavimas šeimai

Teikti žinias apie sveiką mitybą;

Veikti tėvų nuostatas įvairiomis informavimo 
priemonėmis; 

Įtakoti pavyzdžiais darželyje. 

Poveikio būdai:



Žingsniai, vedantys sveikos mitybos link
(Įstaigos ir šeimos bendradarbiavimas)

Susirinkimai aptariant grupių individualius vaikų
sveikatos ugdymo ir stiprinimo planus.
Sveiko maisto trečiadieniai;
Tėvų dalyvavimas vertinant maitinimo 
organizavimo darželyje kokybę ir koreguojant 
valgiaraščius.
Projektas “Mokomės teisingai maitintis”;
Įvairūs renginiai propaguojantys sveiką
maitinimąsi;
Kita veikla (stendiniai pranešimai, šventės, 
sienlaikraščiai, sveiko maitinimosi knygos ir 
pan.);



Sveiko maisto trečiadieniai



Tėvų dalyvavimas vaikų maitinimo 
darželyje organizavimo procese

Tėvų komiteto supažindinimas su maitinimo 
organizavimu įstaigoje (dienos maitinimo 
normos ir kt.);
Tėvų komiteto narių dalyvavimas vertinant 
užsakomų ir gaunamų produktų kokybę;
Valgiaraščių pristatymas tėvų komitetui;
Tėvų apklausos dėl vaikų maitinimosi 
ypatumų (ką vaikai mėgsta, ką noriai valgo 
įstaigoje ir pan.).
Individualūs pokalbiai su tėvais ir maitinimo 
organizavimo aptarimas bendrų susirinkimų
metu.



Projektas 
„MOKOMĖS TEISINGAI MAITINTIS“

Projekto pobūdis.

Projektu skatinta glaudi šeimos - pedagogų –
vaikų sąveika. Visi šio proceso dalyviai įtraukti į
bendrą veiklą, siekiant tobulinti vaikų sveikos 
gyvensenos nuostatų formavimo procesą įstaigoje 
bei šeimoje.

Projekto tikslas.

Efektyvinant darželio ir šeimos partnerystę, 
tikslingai formuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų sveikos gyvensenos nuostatas 
teisingo maitinimosi aspektu.



Projekto uždaviniai:
Supažindinti vaikus su produktų (daržovės, 
košės, duona) įvairove, jų naudingomis 
savybėmis ir svarba žmogaus gyvenime.
Plėsti vaikų žinias apie tai, kokie produktai 
būtini jiems kiekvieną dieną.
Ugdyti vaikų gebėjimus išsirinkti pačius 
naudingiausius produktus.
Inicijuoti bei organizuoti įvairią, sveiką
mitybą propaguojančią, veiklą su tėvais.

Projektas 
„MOKOMĖS TEISINGAI MAITINTIS“



Veiklos kryptys.
I.  Vaikų žinių ir gebėjimų plėtojimas bei 

vertybinių nuostatų formavimas.

Siūlomi projektai grupėms :
,,Košė“( jaunesniojo ir viduriniojo amžiaus 
gr.).
,,Daržovės“ (vyresniojo amžiaus gr.).
,,Duona“ (priešmokyklinio amžiaus gr.).

Projektas 
„MOKOMĖS TEISINGAI MAITINTIS“



Tematika “Košės”
Tikslai:

Siekti, kad vaikas suformuotų teisingo maitinimosi nuostatas; suprastų, jog svarbu reguliariai maitintis; žinotų, kokie 
patiekalai yra tinkamiausi pusryčiams; žinotų kodėl reikia nuolat valgyti patiekalus iš grūdinių kultūrų; gerai nusiteikęs valgytų
košę.

Vaikų veiksenos
Svarstymai.
Informacijos paieška enciklopedijose ar kitose knygose
„Laukų dovanos“.
Kolekcijos „Grūdeliai“ rinkimas.
Vaidmeniniai žaidimai: „Einame į parduotuvę“, „Valgykla“.
Didaktiniai žaidimai: „Laikrodis“, „Žinovai“, Atspėk pasaką“,
Kuo neverta dalintis?“, „Mitybos grandinės“.
Užduočių spendimas „Sudarau savo pusryčių valgiaraštį“
(atrenkami sveikiausi ir naudingiausi organizmui produktai)
Pasakų (apie košę)  iliustravimas.
Vaikų veikla stebint algoritmus „Košės virimas“.
Tiriamoji veikla „Ką daryti, kad košė būtų skani?“.
Košių ragavimas (degustacija).
Meninė kūrybinė veikla (įvairūs darbeliai panaudojant
grūdines kultūras).

Pedagogo organizuojama veikla
Pokalbiai išsiaiškinant vaikų patirtį ir šeimų įpročius:
-mėgstu/nemėgstu košę? Kodėl?
-mano mėgstami ir man naudingi produktai (palyginimas).
-mano savaitgalio pusryčiai.
Sąvokų išaiškinimas:
-sveikas maistas;
-maitinimosi režimas;
Minčių lietus „Jei nepusryčiaučiau dieną, savaitę, metus?“.
Pokalbiai:
-„Kai esu sveikas, tada esu laimingas“;
- „Pokalbiai apie teisingą mitybą“;
-„Maitinimosi režimas“;
-„Kaip papusryčiauti, kad iki pietų būtum stiprus ir linksmas?“;
-„Iš ko gaminamos košės“;
-„Grikių košė iš grikių, o iš kur grikiai?“;
„Kuo naudinga košė?“;
-„Košių įvairovė“;
-„Ar matei kaip mama/močiutė košę verda?“.
Sveikos mitybos kampelio  grupėje įrengimas ar praturtinimas
naujomis priemonėmis (stendas „Sveiki pusryčiai“ ir pan.).
Pirštelių gimnastikos prieš valgį organizavimas.
Ekskursijos į virtuvę organizavimas.
Viktorina „Gardžių košelių šventė“.

Siūloma metodinė medžiaga: 
Pasakos:   „Puodeli virk“, „Košės puodelis“, „Košė iš
kirvio“, „Lapė ir gervė“, Žąsys-gulbės“.
Mįslės, patarlės, priežodžiai, žaidinimai, dainelė „Virė, virė
košę“.





Veiklos kryptys.
II. Bendradarbiavimas su šeima.

Projekto vykdymo laikotarpiu tėvams teikta įvairi 
informacinė, konsultacinė pagalba vaikų sveiko 
maitinimosi klausimu. Vykdant aktyvią
šviečiamąją veiklą, tėvai  raginti partneriškai 
prisidėti prie sveikos gyvensenos nuostatų
vaikams formavimo: užtikrinti darželyje 
vykdomos veiklos tęstinumą namuose, tikslingai 
suteikti vaikams žinias bei formuoti reikiamus 
gebėjimus teisingo maitinimosi aspektu.

Projektas 
„MOKOMĖS TEISINGAI MAITINTIS“



Sritis Forma Temos

Šeimų poreikių
nustatymas

Albumų gamyba

Apklausos žodžiu ar raštu

Mėgstamiausias šeimos patiekalas“
„Šeimos maitinimosi problemos“
„Vaikų maitinimosi ypatumai“

Informavimas Tėvų susirinkimai

Lankstinukai
Sienlaikraštis

„Vaiko dienos režimas ir maitinimas“
„Pokalbis apie teisingą maitinimąsi“, „Maisto alergija“
„Ką reikia žinoti apie sveiką maitinimąsi“
„Didysis šaukštas“
„Daržovių mėgėjų klubas“

Konsultavimas Stendiniai pranešimai

Individualios konsultacijos

„Kas pasakė, kad košė – menkniekis?“
„Ar gali daržovės pakenkti mūsų sveikatai?“ (nitratų žala)
„Kaip organizuoti vaikų šventę?“
„Savaitės meniu Jums ir Jūsų vaikams“ (pusryčių variantai)
„Neigiamų vaiko maitinimosi įpročių šalinimo galimybės“
„Vaikų motyvavimas teisingai maitintis“
„Vaikų maitinimosi problemas sprendžiame kartu“

Tėvų ir vaikų bendra 
veikla namuose

Albumas
Mažųjų knygelių gamyba

„Knyga apie save“
„Pasakėlės apie košes“, „Mano mėgstamiausia košė“,

„Daržovių linksmybės“, „Grūdų istorijos“

Bendra veikla 
darželyje

Konkursas
Reklamos 
Receptų konkursas
Plakatų paroda
Nuotraukų paroda
Kūrybinių darbų paroda
Mamų/močiučių valandėlės

„Maitinimosi taisyklės“
„Spalvoti draugai“, „Naudinga košė“
„Sveikatą stiprinantys kokteiliai“, „Vitaminų varžytuvės“
„Ir skani, ir naudinga košė“
„Aš ruošiu pusryčius“,„Mano vakarienė“, „Sveikai maitinamės“
„Ne tik skanumėlis, bet ir gražumėlis“
„Stebuklingi produktai“





Projektų įgyvendinimo pristatymai



Projekto rezultatai.

Ugdytiniai įgijo jų amžiui aktualių žinių apie sveiką maitinimąsi, formavo sveikos 
gyvensenos vertybines nuostatas bei ugdė kritinį mąstymą. Pastebėti teigiami vaikų
maitinimosi įstaigoje pokyčiai: projekto pasekoje dauguma vaikų noriai valgo įstaigoje 
siūlomus patiekalus, pagerėjo jų apetitas. Po gausių mamų/močiučių valandėlių
darželyje pakito vaikų savęs vertinimas. Pastebėtas ryškus ugdytinių, kurių mamos 
arba močiutės dalyvavo veiklose, pasididžiavimas savo šeima.

Tėvai įvertino savo šeimos mitybos tradicijas. Jie pagilino žinias apie sveiką ir 
taisyklingą vaikų maitinimąsi. Tėvai, aktyviai įsitraukdami į įstaigos inicijuojamą vaikų
sveikos gyvensenos nuostatų formavimo procesą, plačiau sužinojo apie įstaigoje 
vykdomą ugdomąją veiklą, aktyviau bendravo ir bendradarbiavo grupių tėvų
bendruomenėse. Pasinaudojant pedagogų siūloma veikla namuose, tėvai  kūrė ir  
puoselėjo šiltą bendravimą su vaiku.

Patobulėjo pedagogų kompetencija. Pagerėjo bendravimo ir bendradarbiavimo su 
šeima kokybė.

Projektas „Mokomės teisingai maitintis“ teigiamai įtakojo įstaigos kaitą. Surasti nauji 
darbo su vaikais ir tėvais metodai ir būdai. Patobulinta įstaigos individuali vaikų
sveikatos ugdymo sistema. Projektu atliepta tėvų interesams. 

Projektas 
„MOKOMĖS TEISINGAI MAITINTIS“



Tradiciniai įstaigos renginiai

Sveikatos savaitė



Ekologinė savaitė

Tradiciniai įstaigos renginiai



Sveikos mitybos propagavimas 
įvairių renginių metu

Rudens vakarojimas Rudens gėrybių parodos 
pristatymas



Sveikos mitybos propagavimas 
įvairių renginių metu

•Spektaklio “Nutikimas 
darže” pristatymas tėvams

•Sporto šventė su šeima
“Sveikas maistas-sveikas vaikas”



Sveikos mitybos propagavimas 
įvairių renginių metu

•Šeimos šventė “Košės gardumas”.
Mamos dienos popietė “Žirniukas-Sveikuoliukas”. 

• Bendradarbiaujančių grupių
(lietuvių, rusų) pramoga 
“Viskas apie košę”.



Seminarai tėvams:

“Sveikas vaikas – didžiausia vertybė”
“Vaiko sveikatos ugdymo būdai”

Sveikos mitybos propagavimas 
įvairių renginių metu



1 pav. Vaikų pasirinktų atsakymų į klausimą: „Kas tau daugiausia pasakojo, 
kad reikia valgyti sveiką maistą?“ pasiskirstymas
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2. pav. Tėvų pasirinktų atsakymų į klausimą: „Kaip vertinate įstaigoje vykdomą
sveikos mitybos propagavimo veiklą“ pasiskirstymas
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Išvados:

Tėvai nepakankamai dėmesio skiria ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikai mitybai.

Glaudesnis ikimokyklinės įstaigos ir tėvų bendradarbiavimas 
optimizuoja sveikatos ugdymo procesą darželyje, padeda 
tėvams įgyti daugiau žinių ir praktinių gebėjimų vaiko 
sveiko maitinimosi klausimu. Tai teigiamai įtakoja vaikų
sveikos mitybos nuostatų formavimąsi.

Vargu ar galime konkuruoti su pramonės reklamuojama 
maitinimosi kultūra, tačiau pasiūlyti rinktis sveiką gyvenimo 
būdą ir padėti tėvams bei jų vaikučiams tinkamai pasirinkti 
tokį maistą, kuris užtikriną gerą sveikatą – mūsų įstaigos 
bendruomenės pareiga.



Galvodami apie didžius dalykus, 
pradedame nuo mažų!

Dėkoju už dėmesį.
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