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• Kėdainių rajono Krakių darželis priklauso Sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklui, todėl vienas iš veiklos 
prioritetų yra sveikatos stiprinimas. 
• Vaikų sveikatinimo tema Krakių darželyje kasmet
ir nuolatos rengiame bei įgyvendiname projektus. 

• Į projektinę veiklą yra įtraukiami ne tik darželio
vaikai, tačiau ir jų tėveliai bei seneliai – visa 
bendruomenė.
• Šiame pranešime noriu pateikti medžiagą apie vieną
iš paskutiniųjų projektų.



 2009 – 2012 mokslo metams parengėme ir nuo
2009 metų rugsėjo mėnesio pradėjome įgyvendinti 
“Gėlyčių” grupės sveikatinimo projektą “Gyvoji 
gamtos vaistinėlė”.

 “Gėlyčių” grupės bendruomenė - pagrindinis   
projekto dalyvis.



Darbo patirtis bei atlikti tyrimai parodė, kad:

• visi grupės vaikučiai (100%) jau yra ne kartą vartoję
antibiotikus;

• vaistažolėmis (papildomai) vaikus gydo 64 % tėvelių;

• tik vaistažolėmis bei kitomis natūraliomis priemonėmis 
bando įveikti susirgimą 12 % tėvų;

• ugdytiniai bei jų tėveliai turi mažai žinių apie 
vaistinius augalus bei jų gydomąjį poveikį;

• jiems trūksta žinių apie tai, jog vaiko kūnas greičiau 
reaguoja ir į daug silpnesnius gydančiuosius veiksnius.



TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
• Suteikti  vaikams bei jų tėveliams žinių apie   
vaistinguosius  augalus ir  jų poveikį.

• Stiprinti vaikų organizmą vaistažolių arbatomis. 
• Formuoti šeimos įpročius dažniau vartoti natūralias     
gydymo priemones.

• Kartu su šeima rinkti, tyrinėti bei aprašyti vaistinguosius  
augalus.   

• Formuoti ir stiprinti šeimos praktinius įgūdžius,            
naudojant  gamtos dovanas.

• Teikti informaciją tėvams apie vykdomojo projekto 
reikšmę.



TĖVELIAMS AIŠKINAME, KAD:

• visas pasaulis pamažu grįžta prie natūralių gydymo būdų. 
Vienas jų – fitoterapija, arba gydymas vaistingaisiais 
augalais;
• jau seniai fitoterapija pripažinta oficialiosios medicinos ir 
taikoma kaip tradicinis gydymas;
• tinkamai vartojamos vaistažolių arbatos, preparatai su 
augaliniais ekstraktais veiksmingai gydo įvairias ligas, taip 
pat padeda nuo jų apsisaugoti;
• pirmiausiai reikia išbandyti natūralius preparatus, o 
cheminius vaistus vartoti tik tada, kai šie jau neveiksmingi;
• net gydantis žolelėmis, ypač ilgai ir rimtas ligas, reikia 
pasikonsultuoti su šios srities žinovu ar gydytoju. Juolab, jei 
kamuoja ne vienas negalavimas.



INFORMUOJAME ŠEIMĄ APIE  VAISTAŽOLIŲ
POVEIKĮ IMUNINEI SISTEMAI

Vaistiniai augalai ir jų preparatai moduliuoja:

• imuninę sistemą;
• bioenergetiką;
• bioreguliacijos ir bioinformacijos procesus;
• organizmo adaptaciją;
• organų ir viso organizmo atsinaujinimą;

• jie gali veikti, kaip nespecifinės medžiagos, stiprinančios     
imuninę sistemą. 



AUGALAI PADEDA:

• augalai – antioksidantai padeda palaikyti organizmo 
vidaus terpės dinaminį pastovumą;

• antialerginėmis, priešuždegiminėmis, priešvirusinėmis 
savybėmis pasižymi augalų veikliosios medžiagos:

* flavonoidai;
* karotinoidai;
* tokoferoliai;
* vitaminai;
* mikroelementai;
* polinesočiosios riebalų rūgštys. 



BENDRUOMENĖS PRAKTIKUMUOSE MOKOMĖS:

• gaminti nuovirą, kuris gaunamas kaitinant vandenį su  
vaistažolėmis. Jis būna stipresnės koncentracijos, todėl  
veikia stipriau;
• ruošti vaistažolių ištrauką, kurią gauname plikydami 
vaistinius augalus;
• įtvirtinti žinojimą, kad nuovirai geriami mažais kiekiais, 
o ištraukos, turinčios silpnesnį poveikį, - didesniais;
• sutariame, kad tos pačios rūšies arbatą nepatartina gerti 
ilgiau kaip 3-4 savaites be pertraukos (nebent gydytojo 
paskirta kitaip). Prieš vartojimą reikia patikrinti, ar nesame 
alergiški kuriam nors mišinio komponentui.



PROJEKTINIO DARBO VEIKLA
Eil. Veiklos turinys Įgyvendinimo data

1. Paskaita tėvams ”Vaistažolių galia” Vasario mėn.
2. Diskusijos – pokalbiai grupėje “Pažinkime 

vaistinguosius augalus”
Kartą per mėnesį

3. Atpažinkime vaistinguosius augalus natūralioje 
aplinkoje – tyrinėjimai gamtoje

Balandžio –
birželio mėn.

4. Informacijos teikimas bendruomenei apie 
vaistinguosius augalus (lankstukai, skrajutės) 

Pagal poreikį

5. Rytmetys – viktorina “Kam reikalingi vaistingieji 
augalai?”

Vasario mėn.

6. Išvyka į Krakių vaistinę Vasario mėn.

7. Knygelės “Gyvoji gamtos vaistinėlė” kūrimas, 
įtraukiant ir ugdytinių tėvus

Per visą projekto 
vykdymo laiką

8. Kartu su vaikais vaistinių augalų sėjimas, auginimas, 
rinkimas

Kovo – liepos mėn.



9. Pažintinės – tiriamosios veiklos vykdymas( stebėti sėklų
dygimą, mokytis skirti augalus pagal lapų formą, 
žiedynus, stengtis juos atpažinti ir pavadinti liečiant, 
uostant, ragaujant) .

Kovas – rugsėjis

9. Dažnos sveikatos valandėlės “Tų arbatų gardumėlis”. Rugsėjis – birželis

10. Rūbinėlėje įrengti stendą “Gamtos atradimai” fiksuojant  
vaikų stebėjimus, atradimus.

Balandis – birželis

11. Su vaikais pasigaminti vaistažolių herbariumą. Viso projekto 
metu

12. Rytmetys su žolininke Vanda Baturiene. Susipažinti kaip 
žolininkė renka, džiovina, rūšiuoja vaistažoles. 
Paskanauti vaistažolių arbatomis, pasiklausyti viešnios 
patarimų

Vasrio mėn.

13. Įgytai patirčiai įtvirtinti ruošiamas veiklos nuotraukų
albumas “Gyvoji gamtos vaistinėlė”.

Viso projekto 
metu



Vaistingųjų augalų atpažinimas bei tyrinėjimas 
gamtoje bei sodo ar daržo kampelyje, vis dažniau 

tampa mūsų vaikučių kasdienybe. 







Paruoštas vaistažoles subėrėme į vaistažolių maišelius, 
kuriuos pasiuvo Aurelijos mamytė, o vėliau piešėme 
vaistažoles, surengėme piešinių parodėlę.



Po darbų, ore sklandant įvairiausių žolelių aromatams,  
metas pasigardžiuoti kvapniųjų žolelių arbata bei 
pasimokyti kvėpavimo pratimų.



Šį rytmetį sėjome vaistažoles kitiems metams. Vaikai su 
nekantrumu laukė pirmųjų daigelių, o jiems išdygus stebėjo 
jų augimą. Išdygusius daigelius stebėjome, globojome, o 
gegužės pabaigoje,  auklėtoja bei kelios mamytės, priglaudė
juos savame darže ir augino juos per vasarą, kad  ir kitais 
mokslo metais vaikai galėtų susipažinti su įvairiomis 
vaistažolėmis, iš jų ruošti arbatėles...



Vaikams labai patiko kalbėti 
apie vaistažoles, jas uostyti, 
skabyti, ruošti vaistažolių
atsargas žiemai, gardžiuotis 
žolelių arbatomis .
Grupės kampelyje 
įsirengėme „Gyvąją gamtos 
vaistinėlę“. Lentyną mūsų
vaistinėlei sumeistravo 
Ugnės senelis, kuris su 
Ugnės tėveliu ją ir pakabino 
mūsų grupėje. Į projektą
įtraukėme ne tik mamas bei 
tėčius, bet ir senelius.



Mūsų grupė viso darželio vaikams organizavo susitikimą
su žolininke Vanda Baturiene . Ji pasidalino žolininkės 
patirtimi apie žolelių rinkimą, džiovinimą, nuovirų
ruošimą. Papasakojo ir apie kitus savo pomėgius. 



GRIPAS MŪSŲ NEPALIETĖ

Gripo epidemijos metu tėveliams buvo 
parengtas lankstinukas “Užpuolė kosulys – padės 
žolelių arbata”. Jame buvo akcentuojama, kad 
pats kosulys nėra liga, bet greičiau kokios nors 
ligos, ypač peršalimo ligų, požymis. Taip pat 
rekomendavome vaistažoles, kurių arbatų
nuovirai galėtų padėti (šalpusnis, mažalapė liepa, 
čiobrelis, raudonėlis, pušis, ežiuolė, šalavijas). 
Tėveliai liko patenkinti, kad gripu nesusirgo nė
vienas vaikas.



PATARIMAI TĖVELIAMS
(ĮRAŠAS PROJEKTO ALBUME) 

Kiekvienos šeimos namų vaistinėlėje praverstų turėti šių
gamtos dovanų:

 dilgėlių ir notrelių,
 dirvinių asiūklių, 
 jonažolių, 
 kraujažolių, 
 mėtų, melisų,
 liepų žiedų, 
 vaistinių medetkų žiedų,
 ežiuolės žiedų bei lapų,

 kiaulpienių lapų ir žiedų, 
 aviečių stabarų, 
 gysločių lapų,
 pušų pumpurų, 
 ramunėlių, 
 raudonėlio,
 čiobrelių žolės, 
 šalpusnių žiedų.



IŠVADOS

• Vaikai, bendraudami ir bendradarbiaudami su 
bendraamžiais ir suaugusiais, patobulino kompetenciją
vaistažolių vartojimo srityje.

• Gydymasis vaistažolėmis tapo šeimos savastimi.

• Vaikai pajuto dvasinį, estetinį, emocinį pasitenkinimą.

• Gautos žinios tėvelius paskatino cheminius vaistus keisti 
vaistažolėmis.

• Pavyko suformuoti vaikų nuostatą – gerti žolelių arbatą
naudinga, sveika, malonu.
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