
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacija 

„Sveikatos želmenėliai“

VEIKLOS ATASKAITA 

2019/2020 metai



IŠŠŪKIAI

 2019 m. sausio/balandžio mėnesiai. Asociacijos dokumentų perėmimas, 

tvarkymas.

 2020 m. kovo/balandžio/gegužės mėnesiai – karantinas „COVID-19“, I etapas. 

 2020 m. gruodžio – 2021 m. sausio/vasario mėnesiai – karantinas „COVID-19“, II 

etapas.

 2020/2021 m. perėjimas prie nuotolinio darbo - IKT programų kūrimo, 

sudarymo.



VEIKLA

Daug dėmesio skirta Respublikos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų organizuojamai veiklai – susitikimai, projektinė 

veikla, seminarai, konferencijos, gerosios darbo patirties 

sklaida.

Ugdymo įstaiga – yra puikūs „Sveikatinimo centrai“, 

padedantys vaikams koreguoti kasdieninius sveikos 

gyvensenos įpročius, ugdant sveikos gyvensenos pagrindus.



PAGRINDINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, SIEKIAMYBĖ

Tisklas

 Sveikatos ugdymo tikslas - padėti vaikams įgyti visuminę sveikatos sampratą, 

išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę 

už savo ir kitų sveikatą, skatinti  vaikus, tėvelius, bendruomenę rinktis sveiką 

gyvenimo būdą.

 Siekiama ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko visuminio 

sveikatos ugdymo, vertybinių nuostatų ir sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimo. 

 Visa apimančios sveikatos stiprinimo sistemos bei sveikatai palankios aplinkos 

kūrimo bendromis įstaigų bendruomenių pastangomis.



LAUKIAMI REZULTATAI

Laukiami rezultatai

 Sveikatos ugdymo rezultatas - sveika gyvensena kasdien, gyvenimo būdas, 

įpročiai, sveika aplinka. 

 Sveika gyvensena – vertybinių nuostatų, gebėjimo ir žinių bei supratimo 

visuma, kuri būtina savo ir kitų sveikatai palaikyti.

 Įstaigose sudaromos puikios galimybės dalyvauti  sveikatinimo skatinimo 

programose, projektuose, dalintis gerąją darbo patirtimi.

 Sveikatos ugdymas bus veiksmingesnis įsitraukus visai bendruomenei į 

bendras sveikatinimo veiklas.



SEMINARAI, KONFERENCIJOS, PRAKTIKUMAI

RESPUBLIKOS , MIESTO MASTU

 PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „RIEŠUTĖLIS“. RESPUBLIKINIS  METODINIS 

PRAKTINIS SEMINARAS „JUDĖJIMO DŽIAUGSMAS. NUO KELMELIO ANT 

KELMELIO“.

 KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „KODELČIUKAS“. SEMINARAS – PRAKTIKUMAS,

PATIRTIES SKLAIDA ,,EDUKACINIŲ ERDVIŲ LAUKE PANAUDOJIMAS VAIKŲ 

AKTYVINIMUI, SVEIKATINIMUI IR KŪRYBIŠKUMUI LAVINTI‘‘.

 KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „OBELĖLĖ“. SEMINARAS „SOCIALINĖ 

EMOCINĖ VAIKŲ SVEIKATA“ ir  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO BENDRUOMENIŲ FORUMO-KONFERENCIJOS „ATEITIES DARŽELĮ 

KURIAME ŠIANDIEN 2“ .



SEMINARAI, KONFERENCIJOS, PRAKTIKUMAI

RESPUBLIKOS , MIESTO MASTU

 Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis“ , metodinė-praktinė 

konferencija ,,Fizinis aktyvumas – vaikų džiaugsmas ir sveikata“.

 Rokiškio lopšelis-darželis ,,Varpelis“ ,metodinė-praktinė 

konferencija „Inovatyvių ugdymo būdų ir metodų taikymas 

stiprinant vaikų sveikatą“.

 Skuodo lopšelis-darželis, konferencija „Laimingas 

ugdytojas=laimingas ugdytinis”.

 Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“. Konferencija „Laimė yra.....“



PROJEKTAI, AKCIJOS

RESPUBLIKOS , MIESTO, MIKRORAJONO MASTU

 Vilniaus Grigiškiškių lopšelis-darželis ,,Pelėdžiukas“, projektas „Kutulio takeliu“.

 Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla. Fizinio aktyvumo skatinimas. Projektas „Drąsus, stiprus, vikrus – TAI AŠ“.

 Vilniaus lopšelis-darželis ,,Delfinukas” kartu su “Vaikų linija” išplėtė ir pakvietė visus jungtis prie Sąmoningumo

didinimo projekto „Savaitė be patyčių“.

 Kauno lopšelis-darželis „Rasytės“, projektas  „Vanduo vasaros vaikų žaidimuose“.

 Vilniaus lopšelis-darželis „Želmenėliai“ projektas „Sveiki visi sugrįžę į Kosmoso planetą „Želmenėliai“.

 Visagino lopšelis-darželis "Auksinis raktelis“ , sveikatinimo projektai: „Futboliukas su šeima“ ; „Judėkime drauge“ 

– judumo savaitė;  „Trikrepšio turnyrai“;

 Varėnos lopšelis-darželis „Pasaka“. Sveikatingumo renginys „Mes už vaikystę“.

 Varėnos lopšelis-darželis „Pasaka“ . Sveikos gyvensenos savaitė. Projektas  „Mankštinkimės visi-dideli ir maži“.

 Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“. Projektas „Sveikas vaikas, laiminga  šeima“.

 Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“. Edukacinis sportinis renginys „Sporto ir vitaminų diena“.

 Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“. Akcija  „Darželinukai - už krepšinio rinktinės pergales!“ 

 Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“.   Sportinė olimpiada „Mano ratai buvo du“ ir konferencija „Gyvenu 

sveikai – sportuoju linksmai“.



PROJEKTAI, AKCIJOS

RESPUBLIKOS , MIESTO, MIKRORAJONO MASTU

 Marijampolės lopšelis-darželis „Vaivorykštė“, projektas „Teigiamos vaikų emocijos spalvų ir
muzikos garsų apsuptyje“.

 Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“, projektas „Renkuosi gyventi sveikai“ bei sveikatinimo
priemonių projekto „Sportuojame su saulute“.

 Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pelenė“ , projektas (flashmobe) „Laikas keltis“ rytinės mankštos 
darželyje.

 Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pelenė“ , projektas 5-eriu metų jubiliejinis renginys ,, Šokis sporto 
ritmu“ .

 Vilniaus lopšelis-darželis  „Papartis“ projektas  ,,Spalvotosios žaidynės“.

 Vilniaus lopšelis-darželis „Želmenėliai“ ilgalaikė projektinė sveikatinimo akcija - "Pėdutės būkite
sveikos" /Plokščiapėdystės prevencija.

 Vilniaus lopšelis-darželis „Vandenys“, projektas ,,Aktyvus judėjimas edukacinėse erdvėse”.

 Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ , projektas skirtas paminėti „Pasaulinę sniego dieną 2019“.

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“. Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogų, vaikų 
ir tėvelių kūrybinių darbų paroda „Vaikystės lėlė“.

 Marijampolės lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ projektas „Šaltis sportui nebaisus“.

 Panevėžio regos centras „Linelis“. Seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 
kokybiškas ugdymas(sis), pozityvios patirties sklaida“.



PROJEKTAI, AKCIJOS

RESPUBLIKOS , MIESTO, MIKRORAJONO MASTU

 Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ , projektas „Balti žiemos džiaugsmai“.

 Vilniaus lopšelio-darželio „Sakalėlis“, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų bendruomenių gamtosauginis projektas „ Mūsų mažieji sparnuotieji draugai“.

 Varėnos lopšelis-darželis „Pasakos“, projektas sveikos gyvensenos savaitei paminėti
„Kačiukai kviečia į sveikatos šalį“.

 Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“, projektas skirtas gerosios darbo patirties sklaidai, 
„Iššūkis drąsiausiems „Girinuko“ plaukikams“.

 Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“. Už Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės
pergales Pasaulio krepšinio čempionate !!! Respublikinė akcija skirta Lietuvos
krepšinio rinktinei Pasaulio čempionate palaikyti „Darželinukai – už krepšinio rinktinės 
pergales“, tą proga pačių pedagogų buvo sukurta ir išleista knygelė „Darželinukai – už 
krepšinio rinktinės pergales“.

 Ukmergės lopšelis-darželis „Nykštukas“, tęstinis projektas „Vaiko pėdutėm po 
Ukmergę“.



PROJEKTAI, AKCIJOS

RESPUBLIKOS , MIESTO, MIKRORAJONO MASTU

 Kauno lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ . Trikrepšio festivalis - Kauno miesto mero taurei laimėti.

 Kauno r. Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“ , projektas „Sportuoju su šeima-šeimų 

turnyras“.

 Marijampolės lopšelis-darželis  ,,Vaivorykštė‘‘. Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių

ugdymo įstaigų priešmokyklinių grupių ugdytinių 3x3 krepšinio turnyras ,,Mažųjų krepšinis ‘‘.

 Marijampolės lopšelis-darželis „Vaivorykštė“, savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų

priešmokyklinio amžiaus vaikų turinčių meninių gabumų, pleneras ,,Teigiamos vaikų emocijos

spalvų ir muzikos apsuptyje‘‘.

 Vilniaus lopšelis-darželis „Želmenėliai“, kasmetinė akcija skirta sveikatos dienai paminėti „Aš 

bėgu“.

 Vilniaus lopšelis-darželis „Sveikuolis, akcija „Mažieji turistai“.

 Vilniaus lopšelis-darželis „Molinukas“. Projektas „Mano vardas Vandens lašelis“.



BENDRAMINČIAI PARTNERIAI

 Yoga vedanta forest academy „ŠIVANANDA JOGOS CENTRAS“. Praktiniai seminarai, 

tema „ Judėjimo džiaugsmas su jogos ir pound zumbos elementais“.

 Mokymų centras „Alpen liner“. Vadovo, asmenybės ugdymo  mokytojo, Vygando 

Pikčiūno seminaras – „Pozityvių santykių kultūra, efektyvi komunikacija ir jų įtaka 

ugdymo rezultatams“. 

 Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos doc. dr.  Sigitos Burvytės

seminaras – ,, STEM pritaikomumas ikimokyklinio ugdymo įstaigose stiprinant vaikų 

fizinę ir emocinę sveikatą“.

 Ugdymo plėtotės centras.

 Tapome „Sveikatiados“ nariais 2020m.

 Tapome Pedagogas lt. nariais 2021 m.

 Miestų savivaldybės.

 Visuomenės sveikatos biurai.



Respublikos ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

asociacija  „Sveikatos želmenėliai“

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų

Sveikatinimo programų, projektų, akcijų, veiklų

P R I S T A T Y M A S

Gerosios darbo patirties sklaida 



UKMERGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS

„NYKŠTUKAS“ KNYGELĖS  

„Darželinukai – už krepšinio rinktinės pergales“ 

AUTORIAI





Sausio 13 – oji – Laisvės gynimo diena, Panevėžio 

lopšelio – darželio „Puriena“ vaikų akimis…

https://szelmeneliai.lt/sausio-13-oji-laisves-gynimo-diena-panevezio-lopselio-darzelio-puriena-vaiku-akimis/


Kvietimas į sveikos gyvensenos savaitę

„Bitutės kviečia į sveikatos šalį“

https://szelmeneliai.lt/kvietimas-i-sveikos-gyvensenos-savaite-bitutes-kviecia-i-sveikatos-sali/


TĖVŲ SAVANORYSTĖ – TAI DOVANA NE TIK KITIEMS, BET IR 

SAU, SAVO VAIKUI

https://szelmeneliai.lt/tevu-savanoryste-tai-dovana-ne-tik-kitiems-bet-ir-sau-savo-vaikui/


VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS

„SVEIKUOLIS“ PROJEKTAS

„SEKU TĖVELIŲ PAVYZDŽIU“



VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS

„SVEIKUOLIS“ PROJEKTAS

„JUDĖJIMAS – TAI SVEIKATA“



Piloto darbas. Koks jis? Ir kuo jis žavi?

https://szelmeneliai.lt/piloto-darbas-koks-jis-ir-kuo-jis-zavi/


ROKIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS    „VARPELIS“

KONFERENCIJA /PRAKTIKUMAS    „SOCIALINĖ-EMOCINĖ VAIKŲ SVEIKATA“



Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė‘‘  

Pasaulinė sveikatos diena

https://szelmeneliai.lt/marijampoles-vaiku-lopselis-darzelis-vaivorykste-minejo-pasauline-sveikatos-diena/


MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

„BURATINAS“ 

PROJEKTAS „SPORTUOTI SVEIKA IR SMAGU“



SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VAIKŲ 

PRAKTINĖS PATIRTIES SKLAIDOS RENGINYS 

„AŠ GALIU“

https://szelmeneliai.lt/specialiuju-ugdymosi-poreikiu-vaiku-praktines-patirties-sklaidos-renginys-as-galiu/


Vilniaus lopšelis-darželis ,,Sveikuolis“  

Respublikinė sveikatinimo akcija 

,,Mažieji turistai – 2020“.



,,Mažieji turistai – 2020″ 

Grigiškių lopšelyje-darželyje ,,Pelėdžiukas“

https://szelmeneliai.lt/mazieji-turistai-2020%e2%80%b3-grigiskiu-lopselyje-darzelyje-peledziukas/


ROKIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS

„VARPELIS“ MAŽIEJI TURISTAI



AKCIJA „MAŽIEJI TURISTAI – 2020“

Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas”.

https://szelmeneliai.lt/akcija-mazieji-turistai-2020-2/


VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „DELFINUKAS“ 

„Mažieji turistai 2020 m.”

https://szelmeneliai.lt/vilniaus-l-d-delfinukas-mazieji-turistai-2020-m/


Mažieji “Genio” turistai

https://szelmeneliai.lt/mazieji-genio-turistai/


Pasaulinę turizmo diena

Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ paminėjo dalyvaudami 

Sveikatinimo akcijoje „Mažieji turistai – 2020“

https://szelmeneliai.lt/pasauline-turizmo-diena-rokiskio-lopselis-darzelis-varpelis-paminejo-dalyvaudami-sveikatinimo-akcijoje-mazieji-turistai-2020/


SVEIKATOS IŠ GAMTOS SĖMĖSI MARIJAMPOLĖS

LOPŠELIS-DARŽELIS  „VAIVORYKŠTĖ“

https://szelmeneliai.lt/sveikatos-is-gamtos-semesi-marijampoles-vaivorykstukai/


Marijampolės  lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ 

ugdytinių ekskursija į Šumsko miestelį

https://szelmeneliai.lt/marijampoles-vaiku-lopselio-darzelio-vaivorykste-ugdytiniu-ekskursija-i-sunsku-miestelio-fazanyna/


Europos judumo savaitė 

Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Draugystė“

https://szelmeneliai.lt/europos-judumo-savaite-panevezio-lopselyje-darzelyje-draugyste/


„Sveikiausias sumuštinis „

Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“

https://szelmeneliai.lt/sveikiausias-sumustinis-salcininku-lopselyje-darzelyje-vyturelis/


Skuodo vaikų lopšelio-darželio 

organizuojama respublikinė metodinė valanda ZOOM 

platformoje 

„Sveikatos stiprinimo kompetencijos ugdymas“.



Visagino  lopšelis-darželis

"Auksinis raktelis„   sveikatinimo projektai



P R  O J E K T A I 

Trumpalaikio projekto „Sveikas maistas man gardus. Augsiu sveikas ir žvalus“ 

įgyvendinimas Marijampolės  lopšelyje-daželyje ,,Vaivorykštė‘‘

https://szelmeneliai.lt/trumpalaikio-projekto-sveikas-maistas-man-gardus-augsiu-sveikas-ir-zvalus-igyvendinimas-marijampoles-vaiku-lopselyje-dazelyje-vaivorykste/


I n i  c i a t y v o s 

„Aktyviai, draugiškai, sveikai“

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

https://szelmeneliai.lt/iniciatyvos-aktyviai-draugiskai-sveikai-igyvendinimas-salcininku-lopselyje-darzelyje-vyturelis/


PROJEKTAS „FUTBOLIUKAS“ 

SKUODO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

https://szelmeneliai.lt/projektas-futboliukas-skuodo-vaiku-lopselyje-darzelyje/


UKMERGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS

„NYKŠTUKAS“ 

PROJEKTAS „MAŽŲJŲ JUDĖJIMO DŽIAUGSMAS“



Projektas „Sportiniai šeimų vakarai“

https://szelmeneliai.lt/projektas-sportiniai-seimu-vakarai-3/


VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS   „ŽIOGELIS“

PROJEKTAS     „SVEIKAS VAIKAS-LAIMINGA ŠEIMA“



VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS    „MOLINUKAS“

PROJEKTAS    „MANO VARDAS VANDENS LAŠELIS“



Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas 

„Pažink jausmų pasaulį“

https://szelmeneliai.lt/neigiamu-socialiniu-veiksniu-prevencijos-projektas-pazink-jausmu-pasauli/


Projektas “Prisijungusi Lietuva”

https://szelmeneliai.lt/projektas-prisijungusi-lietuva/


Projektas Kauno lopšelyje-darželyje “Malūnėlis”

https://szelmeneliai.lt/projektas-kauno-lopselyje-darzelyje-malunelis/


Kviečiame asociacijos narius dalyvauti projekte

„Laimė yra.......“

https://szelmeneliai.lt/kvieciame-asociacijos-narius-dalyvauti-projekte/


GEROJI DARBO PATIRITIS

Auk didutis – būk sveikutis

https://szelmeneliai.lt/auk-didutis-buk-sveikutis/


Bitelė ratuota

https://szelmeneliai.lt/bitele-ratuota/


INOVATYVUS METODAS

GYVENTI SVEIKIAU IR AKTYVIAU

https://szelmeneliai.lt/inovatyvus-metodas-gyventi-sveikiau-ir-aktyviau/


PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS    „ŽVAIGŽDUTĖ“ 

Projektas   „ Sveikatos lobiai“ 



ŽAIDŽIAM, MOKOMĖS, 

SPORTUOJAM – 2020

https://szelmeneliai.lt/zaidziam-mokomes-sportuojam-2020/


APLINKOSAUGOS PROJEKTAS
„APLINKA – ŽMOGAUS IR GAMTOS KŪRINYS“

https://szelmeneliai.lt/igyvendintas-aplinkosaugos-projektas-aplinka-zmogaus-ir-gamtos-kurinys/


,,MES IR SVEIKI, IR AKTYVŪS  ! 

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PAPARTIS“

https://szelmeneliai.lt/mes-ir-sveiki-ir-aktyvus-vilniaus-lopselis-darzelis-papartis/


Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 

Sveikatinimo projektas – „Šiaurietišku ėjimu“

https://szelmeneliai.lt/salcininku-lopselis-darzelis-vyturelis-sveikata-stiprina-siaurietisku-ejimu/


10 000 žingsnių yra vieni juokai!

https://szelmeneliai.lt/10-000-zingsniu-yra-vieni-juokai-2/


„Aš galiu prisidėti prie švaresnio oro“

https://szelmeneliai.lt/as-galiu-prisideti-prie-svaresnio-oro/


Naujienos nuotoliniam darbui, mokymuisi

https://szelmeneliai.lt/naujienos-nuotoliniam-darbui-mokymuisi/


Anykščių  lopšelis-darželis „Žilvitis“

Projektas „Sportuokime drauge“



KEDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

„PURIENA“ 

PROJEKTAS „ JUDRUMO SAVAITĖ“



ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS

„GIRINUKAS“ 

PROJEKTAS   „IŠŠŪKIS PLAUKIKAMS“



ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS

„GIRINUKAS“



MARIJAMPOLĖS LOPŠELIS-DARŽELIS

„VAIVORYKŠTĖ“ 

ROJEKTAS   „DRAUGE SU ŠEIMA“



BIRŠTONO LOPŠELIS-DARŽELIS 

„VYTURĖLIS“

PROJEKTAS „SPORTAS SVEIKATA - SPORTUOJU VISADA“



BIRŽŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

„GENYS“



VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS

„AUKSINIS RAKTELIS“   KONFERENCIJA 

„Judėjimas – sveiko vaiko savirealizacija“ 



VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS

„AUKSINIS RAKTELIS“



VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS

„AUKSINIS RAKTELIS“



VILNIAUS VADUVOS DARŽELIS-MOKYKLA

SVEIKATINIMO AKCIJA 

„Drąsus, stiprus, vikrus – tai AŠ“



KONFERENCIJOS   APIBENDRINIMAS

Apibendrinus konferencijos pranešimus, pasisakymus, matytus veiklų rezultatus būtų 
galima išskirti tokias vaikų sveikatos stiprinimo galimybes ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose:

 Pagrindas - kasdieninis ugdymo (si) procesas, į kurį integruojamas sveikos 
gyvensenos ugdymas;

 Tėvų ir visos įstaigos bendruomenės į(si)traukimas į sveikatos stiprinimo veiklas;

 Pagalbos vaikui specialistų į(si)traukimas – logopedas, psichologas, kūno kultūros 
specialistas, kinezeterapeutas, socialinis darbuotojas, visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas, VGK ir kt. jų dalyvavimas kasdieninėje  ugdomojoje 
veikloje;

 Labai svarbus tarpinstitucinis bendravimas ir bendradarbiavimas, gerosios darbo 
patirties sklaida, naujų įdejų pritaikymas įstaigose;

 Dalyvavimas sveikatinimo programose, projektuose, trumpalaikėse akcijose, 
seminaruose, diskusijose. 

 Sėkmingą vaikų sveikatos ugdymą(sį) ikimokyklinio ugdymo įstaigose lemia - vaikų 
turimos žinios apie sveiką gyvenseną, bei įpročius, tai sudaro pagrindą jų sveikatai 
ugdyti, palaikyti ir puoselėti.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ !


