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Sveikata - vertybė

Fizinė, psichinė ir socialinė sveikata –
pagrindinės žmogaus gyvenimo ašys, 
tarpusavyje glaudžiai susiję
Psichinė sveikata – dvasinis komfortas, kai 
žmogus jaučiasi visavertis, nepatiria 
problemų tarpasmeniniuose santykiuose, 
geba bendrauti ir palaikyti ryšį su kitais 
žmonėmis, įveikti sunkumus
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Tėvų, dalyvavusių tyrime, išsilavinimas

Išsilavinimas N %

Vidurinis 34 30,3
Specialus vidurinis 36 32,1

Aukštesnysis 30 26,8

Aukštasis 12 10,7

Iš viso: 112 100



Šeimų, dalyvavusių tyrime, ypatumai

Šeimos tipas N %

Pilna 76 56,6

Nepilna 19 18,1

Augina tris ir daugiau 
vaikų

13 11,4

Tėvai dirba užsienyje 12 10,0

Iš viso: 120 100



Saugant ir puoselėjant vaiko
psichinę sveikatą svarbu:

Gebėjimas pasitikėti savimi
Gera vaiko savijauta, savivertės jausmas
Emocijų pusiausvyra (glaudus ryšys su 
gamta)
Savireguliacija, gebėjimas valdyti emocijas
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Gebėjimas pasitikėti savimi

Vaistažolių arbatėlės rytmečiai
Gerumo valandėlės
Pokalbiai
Ryto ratas

Ramunė Čigienė





Gera vaiko emocinė savijauta

Ugdomoji aplinka
Auklėtojos ir vaiko bendravimas
Atsipalaidavimo valandėlės
Judant, džiaugsmingai eksperimentuojant judesiu 

atsipalaiduojama nuo įtampos, išgyvenimų, 
išlaisvinamos teigiamos emocijos
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Emocijų pusiausvyra 

Išvykos į gamtą
Kūrybinės raiškos – sporto savaitės
Šventės ir pramogos
Meninė veikla (dailė, piešimas, kūryba)
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Savireguliacija, gebėjimas valdyti emocijas

Aktyvus judėjimas sporto salėje, lauke
Spalvingos, patrauklios ugdymo priemonė
Komandiniai žaidimai, estafetės
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Išvados
Vaiko psichinė, fizinė ir psichinė sveikata priklauso 
nuo šeimoje įgyjamos patirties ir įgūdžių
Lopšelyje – darželyje sudaromos palankios sąlygos 
vaiko psichinės sveikatos saugojimui ir puoselėjimui 
Jau darželyje ugdant emocijų valdymo, 
savireguliacijos ir kt. gūdžius, vaikas susiformuos 
gebėjimus, padėsiančius orientuotis aplinkoje, 
bendrauti, pasitikės ir jausis saugus 
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Pamąstymui...

Kiekvienas vaikas nepakartojamas ir 
ypatingas. Į šį pasaulį jis atsineša savo likimą. 
Iš obuolio sėklos išauga obelis. 

Ji negali subrandinti kriaušių ar apelsinų. 
Todėl mūsų vaidmuo yra pastebėti, gerbti ir 
puoselėti natūralų, nepakartojamą vaiko 
augimą. 
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