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Tikslinės dalyvių grupės:

• ugdytiniai- 497 iš jų:
248 mergaitės
249 berniukai;

• jų tėvai ir kiti šeimos nariai - 510 asmenų;

• pedagogai ir kitas personalas- 100 asmenų.



Eigulių bibliotekoje 
2009 10 13

Odontologijos klinikoje 
“Neodenta” 2009 11 16 

Socialiniai partneriai



Kazio Griniaus vidurinės 
mokyklos pradinukai “Rudens 
gėrybių” parodoje 2009 10 5-9

Kauno apskrities viešosios policijos 
komisariato kieme 2009 05 29



Sveikatingumo šventė „Ruduo lapų
batais sveikatos pribarstė“ 2009 10 20

Sveikatingumo šventė
„Tūkstančiai vilionių“ 2009 05 05 

Sveikos gyvensenos renginiai



Sveikatingumo šventė
“Dviratukas mano...” 2009 05 04

Sveikatingumo savaitė “Vasaros 
pramogos” 2009 06 08-12

Viktorina “Druska” 2009 05 06



Teminė savaitė „ Jeigu būsi atidus –
būsi sveikas ir saugus“ 2009 07 01-10

Bendri renginiai vaikams/tėvams



Sveikatingumo savaitė
“Rudenėlio pokštai” 2009 10 5-7

Sveikatingumo šventė “Miško žvėrelių kelionė
pas šepetuką Pykštuką” 2009 05 18

Plakatų konkursas “Noriu būti 
saugus” 2009 11 10-11



Grupiniai užsiėmimai (pokalbiai) tėvams

“Kas yra vaikų norai ir poreikai”
2009 11 03 



Sportinės varžybos – estafetės „Man kojelės, kad bėgiočiau“ vyko kiekvieną
mėnesį.  

Fizinio aktyvumo grupiniai užsiėmimai 
vaikams



Rytmetys “Stebuklingas 
kamuolys” 2009 09 07-30

“Rytmetinės mankštos su 
priemonėmis” 2009 10 01-13

“Sugauk vėją” 2009 06 08-30



Paskaitos specialistams

“Į sveikatos kalną” 2009 11 25

“Kūno higiena ir apsauga” 2009 12 02



Paskaitos tėvams

„Stebuklinga gamtos vaistinėlė“
2009 11 11



„Nepamiršk gerumo“ 2009  05 18

„Kur švara – ten sveikata“2009 09 09 

Akcijos



“Vandens lašo kelionė” 2009 06 22 “Gražūs žodžiai” 2009 10 21

“Augintinio šventė” 2009 11 10



Informaciniai lankstinukai  tėvams





2009-06 mėn. išleista metodinė –
informacinė priemonė ,,Mūsų oda“



Konferencijos 
“Kad augčiau sveikas ir saugus”

medžiaga



2009 12 07 Konferencija
“Kad augčiau sveikas ir saugus”



Konferencijoje priimta rezoliucija:

1. Vaikų sveikatos ir sveikos gyvensenos ugdymas 
ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje remiasi 
holistiniu principu - rūpinamasi vaiko fizine, emocine, 
psichine, protine, socialine sveikata bei saugumu;

2. Atsakomybe už vaikų sveikatos ir sveikos gyvensenos 
ugdymą dalijasi šeima, pedagogai ir visuomenė;

3. Sveikatos  ir sveikos gyvensenos ugdymas 
integruojamas į visų vaiko kompetencijų ugdymą;

4. Miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdant, saugant 
ir stiprinant  vaikų sveikatą vadovaujasi partnerystės 
principu;

5. Pedagogės, ugdydamos vaikų sveikatą, prioritetą skiria 
praktinei veiklai su vaiku, veiklos individualizavimui ir 
aktyviųjų bei netradicinių metodų taikymui.

6. Vaikų sveikatą padeda ugdyti glaudus bendravimas ir  
bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.



PROGRAMOS NAUDA VAIKUI:
• ugdoma sveikatos kompetencija- sveikos gyvensenos 

įgūdžiai, lavinamos vaikų fizinės galios; 

• ugdoma socialinė kompetencija- skatinami draugiški 
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;

• ugdoma pažinimo kompetencija- sudaromos galimybės 
vaikui daugiau sužinoti apie sveikatos saugojimą ir 
stiprinimą, geriau pažinti save ir aplinkinius, įvertinti 
savo gebėjimus;

• ugdoma komunikacijos kompetencija- vaikai skatinami 
raiškiai, rišliai reikšti savo mintis, susipažįsta su 
naujomis sąvokomis;

• ugdoma meninė kompetencija- vaikai skatinami dailės 
priemonėmis įtvirtinti žinias ir patirtį, ugdoma raiška 
ir saviraiška, kūrybiškumas.



.

• sudaryta galimybė tėvams kartu su vaikais dalyvauti 
ugdymo procese ir praktinėje veikloje;

• geriau pažįsta ir vertina ne tik savo, bet ir kitų vaikų
bei pedagogų gebėjimus;

• vyksta informacijos sklaida ir tėvų švietimas sveikatos 
klausimais;

• vyrauja geras emocinis klimatas;

• aktyvėja įstaigų bendruomenių bendravimas ir 
bendradarbiavimas

•tėvai labiau domisi vaikų sveikata ir aiškinasi jų
problemas.

PROGRAMOS NAUDA TĖVAMS:



PROGRAMOS NAUDA PEDAGOGAMS:

• sudarytos galimybės tobulinti profesinę
kompetenciją;

•sudarytos realios galimybės vertinti vaikų sveikatą, 
jų gebėjimus ir pasiekimus;

•sudarytos galimybės kūrybiškumo ir gerosios 
patirties sklaidai

•mokosi sveikatos saugojimo ir stiprinimo tikslams 
pritaikyti edukacinę aplinką, informacinę erdvę;

•geriau pažįsta save ir vaiką bei žino kaip tenkinti 
vaikų sveikatos  poreikius. 





AČIŪ UŽ DĖMESĮ
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