
Projektas 
“Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos 

darželiuose”
 2013 sveikatingumo metų

 įgyvendinimo apžvalga

Danutė
 

Jakučiūnienė

Asociacijos “Sveikatos želmenėliai”
 prezidentė



Kai girdime žodį
 

“virusas”
 

–
 

jis asocijuojasi 
su liga

Tačiau Lietuvos darželiuose praūžė
 Sveikatos virusas. 

Maža pasakyti praūžė, jis pasiekė
 

didžiausią
 užkrėstumą

 
per paskutiniuosius metus ir 

galima drąsiai  konstatuoti, jog 

Lietuvos lopšeliuose-darželiuose įvyko 

Sveikatos viruso protrūkis 



Sveikatos viruso rezultatai

Praėjo 
turtingi, 
aktyvūs 

ir  labai produktyvūs
Sveikatos virusu užkrėsti 

Sveikatingumo metai
 

, 
kurie parodė, kad esame didelė

 
vieninga 

šeima, galinti ir mokanti dirbti vaikų
 sveikatos  ir šalies ateities labui 



Projekto gimimas
Organizacinis komitetas 2013m. sausio 15d. patvirtino 

projekto eigą
 

ir paskelbė Sveikatos apsaugos 
ministerijos  tinklalapyje 

Dalyvavo:  9 atstovai
 

-
 

SAM. ŠMM. KKSD ir
 

asociacijos 
atstovai



Fizinio aktyvumo virusas

Per metus buvo organizuota 22 renginiai

Juose dalyvavo
 

: 

130 ikimokyklinių įstaigų

677 pedagogai                      

2409 vaikai



          
 
  
 

1 renginys 

Žiemos olimpiada     2013-01-30

Dalyvavo Kauno lopšeliai-darželiai : “Spragtukas”, “Sadutė”, 
“Vaidilutė”, “Pienė”, “Čiauškutis”, “Giliukas”

 
ir kt.

Dalyvavo: 30 pedagogų
 

ir 100 vaikų



2 renginys 
seminaras  “

 
Kūno kultūra vaikų darželyje”

 2013-02-5

 Šilutės lopšelyje-darželyje “Raudonkepuraitė”
 Dalyvavo 36 pedagogai

 
, 3 treneriai

 
iš

 
Panevėžio m.



3 renginys  
seminaras “Žiemos išdaigos su sportiniu inventoriumi miške ir sniego 

skulptūrų konkursas “
 

2013-02-19
 

Vilniaus lopelis-darželis “Lakštingala”
 Dalyvavo:

 
15 pedagogų

 
ir 90 vaikų



4 renginys
 Sporto pramoga “Judrieji žaidimai su rogutėmis

 2013-02-20
 

Vilniaus r. Pagirių lopšelis-darželis “Pelėdžiukas”

 
ir Vilniaus l/d “Jurginėlis”

 Dalyvavo: 17 pedagogų ir 111 vaikų



5 renginys 
Mini krepšinio šventė, 2013-03-12

 Vilniaus lopšelis-darželis “Justinukas”
 Dalyvavo:   8 Vilniaus komandos: 

iš
 

viso 10 trenerių
 

ir 45 vaikai



6 renginys
 Turnyras “Šaškių šalyje”

 
2013-0319

 Vilniaus lopšelis-darželis “Delfinukas”

 Dalyvavo: “Delfinuko”, “Ryto”, “Gilužio”, “Obelėlės”

 
komandos

 8 pedagogai ir 16 vaikų



7 renginys
 Konkursas  “Šoku aš, šoki tu”

 
2013-04-17

 Kauno lopšelis-darželis “Čiauškutis’
 Dalyvavo:  22 pedagogai,    199  vaikai, Žalgirio komandos šokių

 
grupė



8 renginys
 Rytmetis “Sportą

 
žaiskime su nestandartiniu inventoriumi’

 
2013-04-18

 Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas”
 Dalyvavo:

 
15 pedagogų

 
ir 50 vaikų



9 renginys
 Sportinė pramoga,  2013-04-23

 
Kazlų Rūdos  “Pušelėje”

 Kazlų
 

Rūdos”Pušelė”,   Kalvarijos “Žilvitis”, Marijampolės “Vaivorykštė”
 Dalyvavo:

 
40 pedagogų

 
,   20 vaikų



10 renginys 
Sportinis rytmetis “Judėkime kartu”

 
2013-04-25

 Marijampolės lopšelyje-darželyje “Vaivorykštė”

 Dalyvavo Kazlų

 
Rūdos ‘”Pušelė”,  Kalvarijos “Žilvitis”

 
, Marijampolės “Vaivorykštė”

 Dalyvavo:

 
48 pedagogai, 120  vaikų



11 renginys
 Dviratukų ir paspirtukų šventė “Mano ratai buvo du”

 
, 2013-05-08d. 

Radviliškio miesto stadionas
 Dalyvavo:

 
15 pedagogų

 
ir 30 vaikų



12 renginys
 Sveikatingumo šventė “Judėjimas –

 
sveikata ir gera nuotaika”,  2013-05-10

 Ilgio ežero pakrantė

 
Telšiuose, 

dalyvavo lopšelių-darželių

 
“Eglutė”, “Mastis”, “Saulutė”, “Berželis”, 

“Nykštukas”bendruomenės 
Dalyvavo:

 
20 pedagogų

 
ir 100 vaikų



13 renginys
 Estafečių virusas Panevėžio r. lopšeliuose-darželiuose, 2013-05-14

 Panevėžio r. Velžio lopšelyje-darželyje 
Dalyvavo

 
3 darželiai:12 pedagogų

 
ir 40 vaikų



14 renginys
 Sporto šventė ”Judėjimo žvalumo vitaminas”,  2013-05-16

 Vilniaus r. Rudaminos vaikų
 

lopšelis-darželis
 Dalyvavo: 17 pedagogų

 
ir 70   vaikų



15 renginys 
Pramoga “Sportuojame kartu su tėvais gamtoje”,  2013-05-17

 Širvintų
 

lopšelis-darželis “Saulutė”
 Dalyvavo: 80 tėvų, 30

 
pedagogų, 20 visuomenės atstovų, 97 vaikai

 
ir 7 sporto 

mokyklos futbolininkai



16 renginys
 “Mažojo futboliuko”

 
turnyras, 2013-05-23

 Skuodo r. Mosėdžio lopšelyje-darželyje

 
Dalyvavo:

 
20 pedagogų

 
ir 100 vaikų



17 renginys
 Futboliuko šventė, 2013-05-24

 Gargždų

 
Minijos progimnazijos sporto aikštynas

 Gargždų

 
lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 Dalyvavo:

 
50 pedagogų

 
ir 150 vaikų



18 renginys 
Sporto šventė Klaipėdoje ,   2013-05-

 
(24-30)

 Baltijos jūros pakrantė

 Dalyviai: 30 lopšelių-darželių

 
komandų:  visi Klaipėdos m.  asociacijos nariai, 

Plungės “Vyturėlis”, Palangos “Žilvinas”, Šilutės”Pušelė”, Mažeikių

 
“Buratinas”

 Dalyvavo:

 
53 pedagogai ir 600 vaikų



19 renginys 
Judėjimo ir sveikatos fiesta, 2013-06-12

 Kauno nacionalinės futbolo akademijos maniežas

 Dalyviai: 20 Kauno m. ir rajono komandų, 
Organizatorius: Kauno lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 Dalyvavo: 100 pedagogų

 
ir 300 vaikų



20 renginys
 Orentacinio sporto pramoga  šeimai”

 
Kelionė

 
linksmaiais takeliais”

 2013-09-25
 Biržų

 
mokykla-darželis “Vyturėlis”

 Dalyvavo: 26 pedagogai ir60 vaikų



21 renginys

 Olimpinė diena “Mes nugalėsim”, 2013-10-29

 Jonavos sporto centras

 Lopšelis-darželis  “Pakalnutė”

 Dalyvavo 12komandų

 Dalyvavo:

 
24 pedagogų

 
ir 120 vaikų



Sveikos mitybos virusas

4 renginiai:  

Dalyvavo: 

4 ikimokyklinės įstaigos

105 pedagogai, 

30 tėvų

212
 

vaikų



22 renginys
 Arbatos šventė, 2013-02-12

 Vilniaus lopšelyje-darželyje “Molinukas”
 Dalyvavo

 
14 pedagogų

 
ir  60

 
vaikų



23 renginys
 Pramoga “Daržovių ir vaisių puota”, 2013-03-06

 Kalvarijos lopšelis-darželis “Žilvitis”
 Dalyvavo:

 
33 pedagogai ir  12 vaikų



24 renginys 
Seminaras-šventė”Sveikatos šalyje”

 
2013-02-22

 Švenčionėlių lopšelis-darželis “Vyturėlis “
 Dalyvavo:

 
44  pedagogai,   60 vaikų



25 renginys 
“Mano šeimos salotas”,  2013-04-09

 Vilniaus lopšelis-darželis “Gervelė”
 Dalyvavo:

 
14 pedagogų, 30 tėvų

 
ir 80 vaikų



Psichinės sveikatos virusas

6 renginiai

Dalyvavo: 

6  lopšeliai-darželiai

245
 

pedagogai

86 vaikai



24 renginys
 Seminaras “Įtampa, stresas, nerimas pedagogo veikloje”

 2013-01-24
 Varėnos lopšelis-darželis “Pasaka”

 Dalyvavo: 29 pedgogai



25 renginys
 Seminaras “Kelionė per emocijų pasaulį”, 2013-05-13

 Kauno lopšelis-darželis “Ežiukas:
 Dalyvavo:

 
29 pedagogai ir 24 vaikai



26 renginys
 

Seminaras
 “Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje”

 
I srautas

 Kauno lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”
 2013-03-22

 Dalyvavo:
 

57 pedagogai
 

III srautas
 Prienų

 
pedagogų

 
švietimo centras

 2013-04-04
 Dalyvavo: 31 pedagogas



27 renginys 
Seminaras “Vaiko socialinė ir emocinė raida per žaidimus”, 2013-05-28

 Vilniaus lopšelis-darželis “Sveikuolis”
 Dalyvavo:47 pedagogai, 30 tėvų

 
ir 30 vaikų



28 renginys

 seminaras “Psichinės sveikatos saugojimas ir stiprinimas”, 2013-11-14

 Kupiškio lopšelis-darželis “Obelėlė’

 Dalyvavo:

 
22 pedagogai ir 32 vaikai



Žalingų įpročių
 

virusas

1 seminaras 

53 pedagogai



29 renginys
 Seminaras “Alkoholio, tabako ir kitų psichiką

 
veikiančių medžiagų

 vartoji mo prevencija  ikimokykliniame ir priešmokykliniame
 

amžiuje”
 Klaipėdos m. pedagogų

 
švietimo ir kultūros centras

 Dalyvavo: 53 pedagogai



Sveikos aplinkos virusas

3 renginiai

90 pedagogų

440
 

vaikų



30 renginys
 Sveikatinimo renginys gamtoje “Sveikatos miestas”, 2013-11-20

 Joniškio vaikų
 

darželis “Vyturėlis”
 Dalyvavo:

 
51 pedagogas ir 140 vaikų



31 renginys

 Ekologinis virusas su įvairiomis komplikacijomis, 2013-10-15

 Ukmergės  kultūros centras 
atsakingas  lopšelis-darželis “Nykštukas”

 Dalyvavo:15 pedagogų

 
ir 100 vaikų



32 renginys

 Konferencija “

 
Aplinkosauga -

 
nuo mažens  suformuotas gyvenimo būdas”

 2013-10-23

 Panevėžio lopšelis-darželis “Kastytis”

 Dalyvavo:

 
24 pedagogai ir 200 vaikų



Visuminės sveikatos virusas

6 renginiai
 

-
 

21 ikimokyklinė įstaiga

Dalyvavo:

395 pedagogai

996 vaikai



33 renginys

 Konferencija ‘Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai

 
galimybių ugdymo 

įstaigoje organizavimas, 2013-04-24

 Šiaulių

 
Šlopšelis-darželis “Coliukė”

 Dalyvavo: Šiaulių

 
m . “Coliukė”, “Sigutė”, “”Žirniukas”, “Eglutė’, , “žiburėlis”, 
“Kulverstukas”

 
ir Kairių

 
“Spindulėlis”

 Dalyvavo:

 
119 pedagogų

 
ir 270 vaikų



34 renginys

 Seminaras “Sveikos gyvensenos ugdymo darželyje patirtis”, 2013-04-25

 Rokiškio lopšelis –darželis “Varpelis”

 Dalyvavo:

 
42

 
pedagogai

 
ir 85 vaikai



35 renginys

 Konferencija “

 
Saugus, judrus, sveikas ir mylimas vaikas”

 
2013-05-31

 Mažeikių lopšelis-darželis “Buratinas”

 Dalyvavo9

 
Mažeikių

 
“Buratinas”, “Linelis”, “Bitutė”,”Žilvitis”,”Eglutė”, 

Berželis”,”Gintarėlis”, “Delfinas”,.Saulutė”

 Dalyvavo:

 
144

 
pedagogai , 100 tėvų

 
ir 500 vaikų



36 renginys
 seminaras “Vaikų sveikatos , kaip tautos kultūros dalies elementų

 įgyvendinimas darželyje”, 2013-06-28
 Palangos lopšelis-darželis “Žilvinas”
 Dalyvavo: 25

 
pedagogas ir  100

 
vaikų



37 renginys 
“Sveikatinimo veikla  lopšelyje-darželyje”

 
2013-10-18

 Žiežmarių
 

lopšelis-darželis “Varpelis “
 Dalyvavo:

 
27 pedagogai ir 41 vaikas



38 renginys

 

Seminaras 
“Sveikatinimo veikla vaikų

 
darželyje“

 
2013-11-08

 Šilutės lopšelis-darželis “Pušelė”
 

Dalyvavo:
 

38 pedagogai



Šeimos sveikatos virusas

Dalyvavo 12 ikimokyklinių įstaigų

170 pedagogų

222 vaikai

200 pedagogų
 

- Trakų
 

r.  renginio ir 
ataskaitinės konferencijos dalyviai 



39 renginys
 

Seminaras 
“Palankaus mikroklimato kūrimas  darželyje ir šeimoje"

 2013-02-21
 Birštono lopšelis-darželis “Vyturėlis”

 
Dalyvavo:

 
21 pedagogas



40 renginys 
seminaras “Lytiškumo ugdymas darželyje”

 
, 2013-03-29

 Anykščių
 

lopšelis-darželis “Žiogelis“
 dalyvavo:

 
25 pedagogai



41 renginys

 Šeimos konkursas “Aš

 
tėtis ir mama –

 
sportiškiausia šeima”, 2013-04-27

 Vilniaus  lopšelis-darželis “Pelenė”

 Dalyvavo:

 
26 pedagogai  ir 6 šeimos



42 renginys
 Mikrorajono šeimos šventė, 2013-05-11

 Vilniaus lopšelis-darželis “Daigelis”
 Dalyvavo

 
7 darželiai:

 
“Daigelis”, “Gervelė”, “Želmenėliai”, “Pabiručiai”

 
ir kt

 Dalyvavo 24 pedagogai ir 160
 

vaikų



43 renginys 
Vaikų piešinių paroda “Mano šeima sportuoja”

 
, 2013-09-17

 Krakių
 

lopšelis-darželis
 Dalyvavo :

 
50  įstaigų

 
iš

 
Lietuvos  ir 62 vaikai 



44 renginys
 

Seminaras 
“Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje”

 2013-09-18 
Kalvarijų

 
lopšelis-darželis “Žilvitis”

 
Dalyvavo:

 
18 pedagogų



48 renginys 

I dalis 
seminaras “Sveikatinimo veikla darželyje ir šeimoje” ,  

2013-11-28 , Trakų
 

r. ikimokyklinės įstaigos
 

II dalis
 Ataskaitinė

 
konferencija

 Projekto 
“Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose”

 apžvalga
 Sveikatos ir pramogų

 
centras “Trasalis”

 
Dalyvavo

 
226 pedagogai



Projekto apibendrinimas

Dalyvavo:

176 įstaigos

3029  pedagogai ir tėvai

4365 vaikai



Ačiū
 

už
 

dėmesį!
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