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Vaikai dažnai būdami gamtos aplinkoje turi galimybę ne tik ja 
naudotis, pažinti, bet ir suvokti, jog gamta yra svarbiausia 
žmogaus gyvenimo aplinka, sveikatos šaltinis. 



Tik prisiliečiant prie gamtos formuojasi tokios vertybinės nuostatos, kaip 
pagarba augalo gyvybei, pažinimo džiaugsmas, žmogaus ryšys su augalija, 
ieškojimas nusiraminimo augalų bendrijoje. Vaikams svarbu parodyti, 
atkreipti dėmesį į tai, kad aplinkui begalės gyvų būtybių, kurios jaučia 
džiaugsmą ir skausmą, kurioms reikalinga pagalba ir dėmesys. Kuo dažniau 
vaikai turi bendrauti su gamta, būti susiję su ja, kad pajaustų grožį, poveikį, 
dvasinę stiprybę. Gamta, tai mūsų namai, kurioje galima nusiraminti ir 
atsipalaiduoti.



Tradicija tapusi išvyka prie Geluvos ežero, vaikai ne tik pramogauja, 
dalyvauja estafetėse, žaidžia įvairius žaidimus, bet ir keliauja miško 
takeliais, skanaudami kiškio kopūstus, stebėdami skruzdėlynus, 
medžius, vabaliukus.



Eidami pieva pastebime besiganančią karvytę, žydinčias gėles ir 
vaistažoles, o gėlių žieduose besidarbuojančias biteles. 



Vaikai susidomėję stebi gyvūno elgseną, aptarinėja jų gyvenimo būdą. 
Vaikščiodami aplink jų ,,gyvenvietes” stengiasi būti dėmesingi ir 
atsargūs, stebi momentus iš jų gyvenimo. Stebint dažnai iškyla ne 
vienas klausimas. Vaikas pastabus, jis stengiasi pats suvokti atsakymą. 
Išvykose nuolat sudarome sąlygas, kad kiekvienas per savo pajutimą
atsakymą į iškilusius klausimus atrastų pats, patirtų džiaugsmą. 



Išvykoje prie Svilės šaltinio, vaikai stebėjo koks skaidrus vanduo trykšta, 
išsiaiškinome, kokia šaltinio reikšmė, kokie augalai auga vandenyje ir prie 
vandens. Toliau nuo šaltinio vaikai stengėsi suvokti kaip svarbu gamtoje 
nepakenkti augalams bei gyvūnams. Patirti įspūdžiai padeda giliau suprasti 
ir suvokti, jie ilgiau išlieka vaikų atmintyje.
Gamta ne visada atleidžia abejingumą. Vaikas turi žinoti, kaip žmogus gali 
pakenkti ar pagelbėti gamtai. Su vaikais dažnai nueiname prie mieste 
esančio ežero Talkša. Daugumą vaikų pastebėjo ir žino, kad mūsų ežeras 
švarinamas, jis keičiasi ir galbūt kada nors linksmai krykštaus jos 
vandenyse.



Stebėdami aplinką, jos reginius, gyvūniją, vaikas išsiugdo įpročius, 
kurie vėliau tampa asmenybės pagrindu. Gamtoje aptariame tokius 
klausimus:

• KĄ ŠIANDIEN NAUJO ATRADAI? KĄ APIE TAI NORĖTUM 
PAPASAKOTI?

• KOKS ŠIANDIEN DANGUS, ORAS? KĄ MATAI, ĮSIVAIZDUOJI IR 
JAUTI?

• AR ŠIANDIEN KĄ NORS NAUJO ATRADAI? KĄ APIE TAI 
NORĖTUM PAPASAKOTI?

• KAIP PASIKEITĖ GAMTA MEDŽIAI? AR TAVE TAI DŽIUGINA, 
STEBINA, LIŪDINA?



Vaikai turi būti kuo artimiau susiję su gamta, kad jaustų
gydomąjį ir sveikatinamąjį jos poveikį, kuris suteikia kūnui 
ir protui poilsį, fizinę ir dvasinę stiprybę, leidžia 
atsipalaiduoti.



Įvairūs pojūčiai padeda mums išsaugoti sveiką kūną ir 
protą. Taigi traukiame į gamtą, kuri mus stimuliuoja. 



Gamta džiugina, nes ji nuolat kinta. Saulės žara, čiurlenantys 
upeliai, vėjo gūsiai, baltos sniego pusnys, atspindi gamtos 
pasikeitimą.
Gamtoje daug spalvų, kurios suteikia energijos, skatina, ramina, 
atpalaiduoja.



Judėjimo įspūdį suteikia tekantis vanduo, vėjelio dvelksmas, šilti saulės 
spinduliai, skrendantys paukščiai, judantys medžio lapai.
Judėjimas skatina mūsų gyvybingumą, padeda išreikšti emocijas.



JUDĖJIMO SVARBA NEĮKAINOJAMA



VAIKO GERA NUOTAIKA PASKATINUSI KŪRYBAI



AKYS – VISAS PASAULIS.
NEREIKIA BŪTI SUAUGUSIU, KAD TURĖTUM VISĄ PASAULĮ.
NEREIKIA NIEKO TURĖTI, KAD VISKĄ TURĖTUM.
TEREIKIA BŪTI MAŽIAUSIU ŽMOGUČIU IR TURĖTI AKIS, 
KURIOSE TELPA VISAS PASAULIS.
VISA JO GELMĖ.
VISAS JO TURINYS.
VISA JO PASLAPTIS.
NEĮSKAITOMA, NEPERSKAITOMA. 
KLAUSIANTI KLAUSIANTI.



Žmogus – gamtos dalis.Gamta mums suteikia įvairių pojūčių, pilnavertį
maistą ir pagalbą. Mes stengiamės ją saugoti, bet nutinka ir taip.



Gamta ne visada atleidžia už pasyvumą ir neveiklumą, tad nuo mažens 
skatiname neatitolti nuo gamtos ir ją saugoti. Pratinamės rinkti ir 
rūšiuoti atliekas, paruošti tolimesniam apdirbimui.



ATLIEKOS



Saugokit visi, kas gali
Žalią miestą, žalia šalį, 
Žalią orą, žalią taką, 
Supančią lizdelių šaką... A. Matutis

Šimtas rūpesčių



Išvykoje į gamtą:

Ją stebime,
tyrinėjame,
grožimės.

Ieškome ir renkame 
gėrybes 

ir jos išdaigas.

Mankštinamės, 
Sportuojame,

varžomės.



Nustatinėdami orus, ruošdamiesi išvykoms į gamtą dažnai naudojame 
mįsles.

• VIENAS LIEJA, ANTRAS GERIA,TREČIAS AUGA (LIETUS, ŽEMĖ, 
ŽOLĖ).

• KAI NAMIE NĖRA TAI VISI LAUKIA, O KAI ATEINA, TAI VISI BĖGA 
(LIETUS).

• SEPTYNIOS SPALVOS ŠVYTI UŽ LANGO, SEPTYNIOS SPALVOS PER 
VISĄ DANGŲ. (VAIVORYKŠTĖ)

• BE RANKŲ - BALADOJA, BE UGNIES – LIEPSNOJA (PERKŪNAS).
• BE PIRŠTŲ, BE NAGŲ BRAUNASI Į GRYČIĄ PUOŠTI LANGŲ (ŠALTIS).
• BE SPARNŲ LEKIA, BE KOJŲ BĖGA (VĖJAS).
• BALTA DROBULĖ VISĄ ŽEMĘ UŽGULĖ (SNIEGAS).



Drūtas kaip ąžuolas.
Dreba kaip drebulė.
Bijosi kaip kurmis saulės.
Alkanas kaip vilkas.
Bailus kaip kiškis.
Gudri kaip lapė.
Vikri kaip voverė.



PASIVAIKŠČIOJIMAI, ŽAIDIMAI, STEBĖJIMAI GAMTOJE PRIPILDO 
VISĄ VAIKŲ VEIKLĄ SPALVOMIS, KVAPAIS, GARSAIS, SUTEIKIA 
ĮKVĖPIMO KŪRYBAI. JUK LABAI SVEIKA PABŪTI GRYNAME ORE, 
PASIMĖGAUTI ERDVE.

TAI VYKSTA ĮVAIRIU METŲ LAIKU.



Anot kinų patarlės: 
,,Aš girdžiu – aš pamirštu, 
Aš matau – aš atsimenu,
Aš darau – aš suprantu“.
Pažinti įdomu tada, kai vaikai patys yra veiklos dalyviai.



Stebint aplinką, gamtą viską bandom prisiminti ir atkurti. 
Sudarome ŽNI, išsiaiškiname ar vaikai turi pakankamai 
žinių apie sveikatą, sveiką gyvenimo būdą.



Gamta mums duota kaip dovana, kuria turime naudotis.



MOKOMĖS PAŽINTI VALGOMUS IR NUODINGUS GRYBUS.



AUGALAI 

Vaistingieji Piktžolės

Lapai Šaknys  

Žiedai Vaisius



1. KĄ SAUGOJOME RINKDAMI  BATERIJAS, LAUKE, MIŠKE
ŠVARINDAMI AIKŠTELĘ?
2. KOKĮ ŽALIĄ MIŠKO KILIMĖLĮ MĖGSTA MIŠKO AUGALAI, 
GYVENTOJAI?
3. KAS BE RANKŲ JUDINA MEDŽIO ŠAKAS, PLĖŠO LAPUS?
4. KOKS MIŠKO ŽVĖRELIS MĖGSTA RIEŠUTĖLIUS?
5. VIENINTELIS DIDŽIAUSIAS VANDENS TELKINYS LIETUVOJE?
6. KVEPIANTI PIEVŲ PUOŠMENA?
7. MARGAPLUNKSNIS VANDENS PAUKŠTIS?
8. KAS VISUS VEDA Į MIŠKĄ?
9. KAS ŠILDO MUS IR PADEDA VISIEMS AUGTI?
10. DIENĄ NAKTĮ BĖGA, NIEKUR NEPABĖGA?
11. KOKS GYVŪNAS NEŠIOJASI SU SAVIMI NAMELĮ?
12. MĖGSTAMA KIŠKIO DARŽOVĖ MIŠKE?



IEŠKOJIMO KELYJE.



SAULUTĖS MALONUMAIS MOKOMĖS NAUDOTIS SAIKINGAI.



NUSTATANT VĖJO STIPRUMĄ ATLIEKAMA MATEMATINĖ
UŽDUOTIS.



Žaidimas ,,Mikės kelionė į gamtą”.



GAMTA IR SVEIKATA PASAKOSE



GAMTOS SPALVOS



Jei gandras iš lizdo neša šapelius, bus lietaus, o jei į lizdą –
giedra.

Kai saulė leidžiasi į debesį, bus sniego.

Jei paryčiais žvaigždės labai mirksi, bus pūga.

Jei aušra raudona – kils vėjas.

Jei naktį iškrenta šerkšnas, diena bus graži.

Varnos karkia – šals.



STEBĖTI GAMTOS VAIZDAI VAIKŲ PIEŠINIUOSE.





,,SAULUTĖ IR AŠ”



Rugilė K.- Laukiu rudens, tada mano gimtadienis. Rudenį
nukrenta lapai, o aš galiu juos rinkti ir mesti į viršų. Renku 
kankorėžius.  Paskui ateina žiema kai yra mamos ir močiutės 
gimtadieniai. Tada šaudo fejerverkai, visi sakom 
palinkėjimus. O lauke statom senius besmegenius. Patinka ir 
pavasaris kai grįžta paukščiai.

Emilis: Labiausiai laukiu žiemos, nes mano gimtadienis. Per 
Kalėdas ateina Kalėdų senelis ir atneša dovanų. Lauke galiu 
mėtytis su sniegu, jį kasti, lipdyti besmegenį. Dar galiu 
važinėtis su rogutėmis, čiuožinėti ant ledo.

Gintarė: Vasaros laukiu. Galima maudytis, lakstyti plikom 
kojom, po lietų galima bėgioti. Eiti pasivaikščioti.



Mykolas: Vasara. Šilta. Tada galima maudytis, būna kriaušių, 
obuolių.

Oskaras: Pavasaris. Jis būna labai gražus, saulutė šviečia, 
sugrįžta paukščiai. 

Marija: Pavasaris. Galiu nuvažiuoti į sodą, žaisti su smėliu. 
Sužaliuos medis, kur auga riešutai.

Eva B. Pavasaris. Nes mano gimtadienis, Kovo 7 dieną. Pražysta 
gėlės, sugrįžta paukšteliai. Laukiu kai vyturėlis sugrįš ir sakys 
,,Čyru vyru pavasaris”.

Austėja: Vasara. Mano gimtadienis Rugpjūčio  2 dieną. Galima 
maudytis upėje, jūroje. Paukšteliai visur čiulbina.

Eva K: Vasara. Saulė šviečia, debesiai gražiai plaukia ir gėlės 
gražiai žydi, gražiom spalvom – raudonai, rūžavai, mėlynai.



Gabija: Man patinka vasara, rugpjūčio mėnuo. Tada galiu 
maudytis,yra atostogos. Galiu važiuoti pas senelius į kaimą. Ten 
pasižiūriu kaip paukščiai skraido, matosi net per langą.

Gustė: Laukiu pavasario. Tada žydi visi žiedai ir pas mane visi 
vaikai nori pasilikti miegoti. Mama pripučia baseiną, kur galima 
maudytis, galėsiu su dviračiu važinėtis, riedučiais, paspirtuku. 

Edvinas: Labiausiai laukiu vasaros. Ilgai galiu būti lauke, bėgioti, 
žaisti su savo draugu. Galiu važiuoti į Palangą ir maudytis 
Baltijos jūroje.

Kristijonas:Man patinka žiema. Tada yra sniego, šalta lauke. 
Galiu žaisti su sniegu, mėtyti gniūžtes,voliotis nuo kalno,  lipdyti 
besmegenį. Taip pat yra Kalėdos, kai ateina Senelis šaltis.



ĮDOMU KARTU SU TĖVELIAIS IEŠKOTI ATSAKYMŲ.



Kartu su tėveliais susirinkimo metu įtvirtiname gamtoje 
įgytas žinias. Norint išsiaiškinti, kaip tėvai supranta sveikos 
gyvensenos ugdymą pateikiamas klausimas, į kurį tėvai turi 
atsakyti pirmiausia kaip suaugusieji, o vėliau, kaip vaikai.



• KĄ ŽMOGUS ŠVARIAME ORE VAIKŠČIODAMAS PAMETA IR 
KĄ RANDA?

• KO NEGALIMA PASISKOLINTI?

• KOKS MAISTAS DAŽNAI PAVADUOJA TŪKSTANČIUS 
VAISTŲ?

• KOKIA GAMTOS KNYGA TURI DAUGIAU LAPŲ IR VILIOJA 
SAVO KVAPU?

• KADA NEGELBSTI IR GERAS VAISTAS DUOTAS?

• KAIP MOKA GIRTIS, KOL SVEIKAS KIEKVIENAS?

VAIKAI TĖVELIAM PADEDA ĮMINTI MĮSLES:



•KAS UŽ DUONĄ REIKALINGESNIS UŽ MEDŲ SALDESNIS?

• KUR DAUGIAUSIA VITAMINŲ?

• KURĮ PIRŠTĄ ĮSIPJOVUS LABIAUSIAI SKAUDA?

• KĄ TURĖTUME DARYTI, KAD BŪTŪME STIPRŪS, SVEIKI IR 
GRAŽŪS?

• KOKS ŽODIS, KOKIA MINTIS ATEINA Į GALVĄ IŠGIRDUS ŽODĮ
SVEIKATA?

• BE KO NEGALIMA ŽMOGAUS SVEIKATA?



GRUPĖS ,,SVAJOKLIŲ” LAIKRAŠTYJE TĖVELIŲ MINTYS ,,KAS 
TAI YRA SVEIKATA”?



Sodinu aš medį, 
Kad lapai žaliuotų, 
Kad paukščiai čiulbėtų...
J. Degutytė



AŠ TARSI MAŽAS RUGIO DAIGAS, LĖTAI LĖTAI KAUPIU 
SAVO JĖGAS.
ARGI JŪS MATĖTE GREITAI AUGANTĮ RUGĮ?
LYG ŽIRGĄ ŠOKANTĮ PER KLIŪTIS?

KAD STIEBAS BŪTŲ TVIRTAS, PIRMIAUSIA REIKIA 
ĮSISKVERBTI ŠAKNIN, 
SIURBTI SAULĘ, ORĄ, VANDENĮ IR DRUSKĄ.
LĖTOKAI AUGA AUGALAI – TOKIA JAU AUGALIJOJE 
TVARKA.

JEI GREITINSI, STIEBELIS GALI LINKTI, O VĖJUI PUČIANT 
NET NULŪŽTI GALI.
NESKUBINKIME AUGTI. LEISKITE DŽIAUGTIS.
LAKSTYTI, SUPTIS, ŽAISTI, JUOKTIS, ŠOKTI IR DAINUOT.
PASAULIS TOKS SKUBUS, ŠOLIUOJANTIS LYG ŽIRGAS.
BIJAU JAME PRAŽŪTI.



1. Palankaus vaiko požiūrio į gamtą, kaip sveikatos šaltinį ugdymas 
– visapusiškas asmenybės formavimas.

2. Aktyvaus pažinimo būdų panaudojimas – žinių apie gamtą ir jos 
reikšmę sveikatai sudarymas.

3. Išmėgindamas įvairius judėjimo būdus vaikas įgyja sveikos 
gyvensenos įgūdžius.

4. Meninė raiška – būdas gerinti vaiko emocinę savijautą.

5. Glaudus bendradarbiavimas su tėvais suteikiant žinių apie 
gamtos reikšmingumą sveikatai, padeda vaikui aiškiau suvokti 
gamtos ryšį su žmogumi. 



Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas 
,,Metodinės rekomendacijos” ,ŠA švietimo aprūpinimo centras, 
Vilnius (2004)

D. O. Žilienė (2004), Pamaitinkime vaiko sielą. Vilnius

T. Giedraitienė (2002), Kelias į vaiko širdį. Kaunas

I. Pikčiūnas (1994), Gamta ir sveikata. Vilnius 

S. Gurčinas (2003), Gamta ir sveikata. Vilnius

V. Lamanauskas (1999) Gamta ir žmogus. Šiauliai
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