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Mažieji sveikatos 
želmeneliai
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KONKURSUI
Pratybų knygelė ikimokyklinukams (visuminės sveikatos ugdymo tematika)

ORGANIZATORIUS
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija  
„Sveikatos želmenėliai“
 

Ši pratybų knygelė „Mažieji sveikatos želmenėliai“ skirta 3-4 metų vaikams. Tačiau 
atsižvelgiant į skirtingus vaikų gebėjimus, pedagogai šias užduotis gali skirti ir vyresnio 
ikimokyklinio amžiaus vaikams. Visos knygelėje esnčios užduotys pateiktos taip, kad peda-
gogas galėtų laisvai jas kopijuoti ar susidėti užduotis kita norima tvarka. Todėl ši knygelė 
gali būti naudojama ir kaip pratybų sąsiuvinukas, periodiškai atliekant užduotis iš eilės, ir 
kaip papildoma kompleksinė medžiaga visuminės vaikų sveikatos ugdymui.

Pratybų knygelę parengė      Klaipėdos lopšelio – darželio „Klevelis“
                                              auklėtoja-metodininkė Diana Margelienė

Dizainas                 Justina Ulinskaitė
Spausdino                 S. Jokužio leidykla-spaustuvė

        Lopšelis – darželis „Klevelis“
        Klaipėda
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Sveiki, vaikai!

Mes esame mažieji sveikatos želmenėliai: JORĖ IR UGNIUS. Mums jau ketveri metai, 
esame labai smalsūs, norime daug žinoti ir patirti. Tik mums, vaikai, reikia šiek tiek jūsų 
pagalbos, todėl kviečiame jus kartu keliauti po šios knygelės puslapius, atrasti bei sužinoti 
daug įdomių ir naudingų dalykų. 

Taigi, metas apsirengti ir leistis į smagią kelionę, o mūsų drabužėlius rasite paskutiniame 
šios knygelės puslapyje. Nuspalvinkite, kūrybiškai papuoškite ornamentais, iškirpkite ir 
„aprenkite mus“ (drabužėlius priklijuokite). Žinoma, kad iškirpti mūsų drabužėlius, jums 
prireiks suaugusių pagalbos. 

Sėkmės, susitiksime, sekančiuse puslapiuose!
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Padėk Ugniukui išsirinkti, ko reikia, kad būtum švarus. Tinkamas priemones nuspalvink.
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Jeigu jau pagelbėjai Ugniukui su švaros priemonėmis, tai ši užduotėlė tau bus vieni juokai. 
Pagalvok ir sujunk linija tinkamą paveikslėlį su priešais esančiu paveikslėliu.
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Apžiūrėk, pamąstyk ir padėk Ugniui su Jore išsirinkti sveikus bei naudingus maisto 
produktus ir juos nuspalvink.

ČIPSAI

Bulvytės
FRI
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Atidžiai pažiūrėk ir padėk Ugniui su Jore rasti pavaizduotų paveikslėlių eilėje nederantį 
paveikslėlį ir jį išbrauk. Pagalvok, kodėl šis paveikslėlis netinka?

SULTYS

LIMONADAS
NATŪRALIOS

SULTYSSULTYS
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Jorė jau puikiai moka skaičiuoti ir pažįsta skaitmenis, o štai Ugniukui reikia Tavo pagalbos. 
Teisingai sujunk daržoves linija iki reikiamo skaičiaus. Jeigu dar nepavargai, daržoves 
nuspalvink.
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Ar žinai, kad šiuo ženklu pažymėti daiktai gali būti perdirbami, todėl juos reikia rūšiuoti. 
Nuspalvink atliekų rūšiavimo mašiną ir įsidėmėk šį ženklą.
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Ugnius, Jorė ir jų draugė jau pasiruošę rūšiuoti atliekas, pagelbėk jiems teisingai nukeliauti 
iki rūšiavimo konteinerio. O konteinerius nusplavink tinkama spalva:

Popieriui - MĖLYNA;   Plastikui ir metalui- GELTONA;   Stiklui - ŽALIA.

POPIERIUSPLASTIKASSTIKLAS
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 O dabar, kai jau žinai ir tu, į kokios spalvos konteinerį reikia mesti skirtingas atliekas -  
nuspalvink šiuos konteinerius ir surūšiuok atliekas nuvesdamas liniją iki tinkamo konteinerio. 

POPIERIUSPLASTIKASSTIKLAS

LIMONADAS

PUPELĖS

SKYSTAS
MUILAS

ALIEJUS
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Pagalvok ir sujunk linija tinkamą paveikslėlį su priešais esančiu paveikslėliu.
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Ugnius, Jorė ir draugai
Sako „ačiū“, jums vaikai,

Nepamiršime visų,
Šios knygelės pamokų!

Ugnius ir Jorė

Paveikslėlių šaltiniai:
www.kidsprintablescoloringpages.com 
www.selfcoloringpages.com 
www.coloriage-educatif.com
www.princesscoloringpagesblogspol.com 
www.bigactivities.com
www.321coloringpages.com 
www.preschoollearningonline.com
www.imgarcade.com/1/coloring-pages-fruits-and-vegetables 
www.bulkcolor.com/wp-content/uploads/2015/02/Bathtub-Full-of-Bubbles-for-Bath-Coloring
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