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Įvadinė dalis. ,,SVEIKATA IR UŽ AUKSĄ BRANGESNĖ“. 

Laikydami savo grupės ,,Sveikuolių  ritualo“ vaikai po pasivaikščiojimo lauke gėrė arbatą. 

Begeriant arbatą mažiesiems smalsučiams  kilo klausimas ,,Kas yra didžiausias žmogaus turtas?“ 

Atsakymai labai įvairūs: pinigai, auksas, mašina, daug pinigų...  Tačiau  diskusijos metu vaikai 

išsiaiškino, kad svarbiausias žmogaus turtas yra sveikata. Juk ne veltui geria SVEIKUOLIŲ arbatą- 

rūpinasi savo sveikata. Aptarė patarlės ,,Sveikata ir už auksą brangesnė“ prasmę.  

    

Pagrindinė dalis.  

Vaistų prevencija. 

Kad vaikai suvoktų, suprastų, kada vartojami vaistai ir įsitikintų, jog vaistai skirti ligoms gydyti 

apie juos pasisiūlė papasakoti socialinė pedagogė Rita.  Pedagogė vaikams pasekė L. Bulotaitės 

pasaką ,,Meškiukas ir vaistai”. Vaikai emocingai diskutavo koks gali iškilti pavojus vartojant 

vaistus ne pagal paskirtį, kad vaistus reikia gerti, tik kai juos duoda mama, tėtis, gydytojas ar seselė. 

Su dideliu susidomėjimu  žiūrėjo animacinį filmuką ,,Apie begemotą, kuris bijojo skiepų“.  

 

Grupė: 5-6 metų vaikai. 

Tema. Aš nepaprastas ir įdomus. 

Ugdymo (si) situacija.  Norint,  kad susiformuotų vaiko kasdieniniai sveiko gyvenimo įgūdžiai 

juos reikia nuolat ir sistemingai lavinti, tobulinti. Todėl bus skatinamas vaikų noras augti 

sveikiems ir stipriems, džiaugtis bendravimu su draugais.  

Uždaviniai. 

1. Suteikti vaikams žinių apie galimus pavojus dėl neatsargaus vaistų vartojimo, kaip 

atsakingai elgtis su vaistais; 

2. Padėti suvokti kaip galima pažinti aplinkinį pasaulį ir save per pojūčius: ragaujant, 

liečiant, uostant, mąstant, girdint.   

3.  Pajusti  kaip atsiranda veido mimika, atpažinti ją skatinant laisvą vaikų saviraišką, 

suprasti, gebėti jausmus apibūdinti ir tinkamai išreikšti. 

4. Sužinoti apie sveikatai naudingus ir žalingus arba beverčius maisto produktus.  

5. Supažindinti vaikus su olimpiados atributika, žiemos sporto šakomis, suteikti teigiamų 

emocijų, norą rungtyniauti.  

Reikalingos priemonės. Arbatos gėrimui reikalingi indai, arbatžolės, medus, kompiuteris, 

interaktyvi lenta, žvakė, popieriaus, degtukai, piešimo priemonės, šviesos stalas, raidės, sportinės 

priemonės, vaizdinės priemonės, didaktiniai žaidimai, kortelės, knygos, maisto produktai, šviesos 

stalas. 

 



   
 

Po sveikatos valandėlės vaikai savarankiškai nupiešė neklaužadą meškiuką.  

 

     
 

Saugus elgesys su ugnimi.  

Kartu su vaikais sugalvojome padaryti eksperimentą ,,Paslaptingas raštas“. Ant balto popieriaus, 

lapo pamirkę lazdelę piene, kiekvienas užrašė savo vardą. Kada pienas išdžiuvo užrašo nebuvo 

matyti, tačiau palaikus popieriaus lapą virš degančios žvakutės išryškėjo parašyti žodžiai. 

Nustebimui ir džiaugsmui nebuvo ribų! 

 

  
 

 

Eksperimentuojant vaikai prisiminė kaip reikia elgtis su ugnimi (juk degė žvakutė), minė mįsles: 

Žiemą brolis, vasarą molis. KROSNIS 

Ant aukšto kalno/ senelis pypkę rūko. KAMINAS 

Mažas bernelis, kai supyksta – tuojau pranyksta. DEGTUKAS 

Siūlų siela, ugnies galva, bitelės kūnas. ŽVAKĖ 

Baltas žmogeliukas, ruda galvytė. DEGTUKAS 

Lekia, lekia mašina visus lenkdama, 

Ji neklauso šviesoforo ir važiuoja kaukdama. GREITOSIOS PAGALBOS MAŠINA 

Atvažiuoja namelis, 

Priekyje raudonas kryželis. GREITOSIOS PAGALBOS MAŠINA 

Raudona mašina važiuoja, ant stogo kopėčias vežasi. GAISRINĖS MAŠINA 

 

 



Penki žmogaus pojūčiai. 

Apžiūrinėdami iliustracijas vaikai diskutavo apie žmogaus penkis pojūčius. 

,,Turiu aš dantukus, liežuvį, lūpytes. 

Galiu ragaut, skanaut, ištart žodžius, skaityt knygas. 

Turiu aš akytes, nosytę, ausytes.  

Galiu užuost, matyti daug gėlių ir paklausyti vyturių.. 

Turiu aš galvytę ir plačią širdelę, 

kai su draugais kalbu, žaidžiu, pasaulį naują atrandu.“ 

   

Vaikai minė mįslės apie kūno dalis, kurios padeda jausti, matyti, liesti, girdėti, uosti. 

Už aukšti kalno dvi saulės teka. AKYS.  

Viską girdi tiek nieko niekam nesako. AUSYS.  

Vartai stovi, už vartų- balti šunys, už šunų sėdi sargas, kas įpuls, tas pražus. BURNA.  

Už tiesą tiesesnis, už kampą kampesnis, už geležį tvirtesnis, už pagalį minkštesnis. RANKA.  

Raudonas gaidys po slenksčiu loja. LIEŽUVIS.  

Pamotė dvi savo podukras saugo, kad nesusistiktų NOSIS  IR AKYS. 

Žaidžiami žaidimai ,,Kurio nėra“, ,,Pažink draugą“, ,,Atspėk ką ragauji?“ skatino vaikus ne tik 

suaktyvinti  pojūčius, bet ir juos apibūdinti.  
 

    
 

Emocijos.  

Keistas pasisveikinimas nuteikė vaikus  linksmai sveikatos valandėlei. 
,,Keistas – aš. Ir keistas – tu.  

Dar keistesnis – kakadu. 

Jei galvotume rimtai,  

Mes visi čia – keistalai.  

Tad ilgai nebegalvokim  

Ir tiesiog nusišypsokim!“ ir perdavė  vieni kitiems šypseną. 

Klausydami M. Karalius kūrinėlio ,,Išdidžios pirštinės“ susipažino su nauju jausmu- išdidumu.    

Žaisdami didaktinį žaidimą ,,Ką jaučiu?“ vaikai pasakojo apie savo šios dienos nuotaiką, emociją. 

 

 

http://pasakukampelis.eu/lt/misles/?Lietuviu-liaudies-misles/Nosis-ir-akys/Pamote-dvi-savo-podukras-saugo%2C-kad-nesusistiktu


 

     
 

Dailės priemonėmis bandė perduoti savo emocinę būklę.  

 

     
 

Ant šviesos stalo dėliodami raides mažieji smalsuoliai stengėsi parašyti žodžius ,,Linksmas“, ,,Liūdnas“. 

 

    
 

Sveikas maistas. Švaros priemonės.  

Žaisdami didaktinį žaidimą. ,,Sveikas maistas“ ir aptardami  maisto produktus 3-4 sakiniais iš 

asmeninės patirties  reiškė savo nuomonę, diskutavo. Vaikams labai patiko kalbinis žaidimas 

,,Užbaik sakinį”: 

1. Sveikas kaip... (ridikas). 

2. Mažas kaip... (žirniukas). 

3. Raudonas kaip... (pomidoras). 

4. Kietas kaip... (riešutas).  

5.Pasipūtęs kaip... (kopūstas). 

 

 



   
 

Gilindami savo žinias apie higienos priemones vaikai interaktyvioje lentoje atliko įvairias kalbines 

užduotėles, skirtas grupavimui, raidžių pažinimui, taisyklingam garsų tarimui, mokymuisi skaityti.  
 

     

 

Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs. 

Sveikata yra neatsiejama nuo sporto gryname ore. Todėl besiruošiant ,,Žiemos sporto olimpiadai“ 

vaikai susipažino su pagrindinėmis žiemos sporto šakomis: slidinėjimu, ledo rituliu, bobslėjumi, 

rogučių sportu. Prisiminė elgesio taisykles sportuojant, žaidžiant lauke. Juk svarbu saugoti save ir 

kitus. O piešdami olimpinę vėliavą vaikai ne tik sužinojo ką reiškia kiekviena žiedo spalva, bet ir 

sugalvojo savo grupės olimpinę skanduotę  ,,1, 2, 3, 4 - žaisti su mumis gali!“ 

 

   
 

Baigiamoji dalis. ,,Ei, visi greičiau į kiemą!“ 

Sveikatos savaitę vainikavo ,,Žiemos Olimpinės žaidynės“.  Vaikai džiaugėsi ne tik puikiu oru, bet 

ir proga žaisti, sportuoti kartu su tėveliais. Džiaugsmingi šūksniai ir gera nuotaika lydėjo visų 

varžybų metu.  

 



   
 

Vaikų ir tėvų minčių lietus. 

,,Mano močiutė geria vaistus, bet aš jų neimu. Kaip močiutė juos valgo tai labai susiraukia, jai 

neskanu“  (Adas). 

,,Aš pikta. Ant vaikų. Aš nenoriu, kad jie su manim žaistų. Noriu būt viena“ (Eglė). 

,,Mano tėvai valgo tik sveiką maistą. ir aš su sese“ (Adomas B.) 

,,Žinau, kad atsitikus nelaimei reikia skambinti 112. Tada atvažioja policija, greitoji pagalba, 

gaisrinė“ (Gustas). 

,,Man labai patiko su slidėmis važinėti, kankorėžius mėtyti, kamuoliukus į taikinį. Labai patiko, kai 

mes žaidėm ledo rutulį. Graži žiemos vėliava su rutuliais penkiais.“ (Ugnė) 

,,Patiko mėtyti tokius baltus kamuoliukus į skaičiukus, žaisti ledo rutulį, šokti. Man padėjo mama su 

rogėmis važiuoti. Labai geras oras sportui.“ (Gintarė Gaid.) 

,,Ledas buvo geras. Šokau, labirintais slidinėjau, ledo rutulys patiko. Mėtyti su kamuoliais į dėžes. 

Ežys Renata buvo labai gražus. Gerai, kad buvo visi vaikai ir sportavo. Dar tėvai buvo, tik ne visi. 

Ne visų vaikų“ (Arnas) 

,,Man patiko sportuoti, šokti ,,Pingvinų mankštą“. Labirintai geri, rogėm tempiau Adą, dar tas 

žaidimas, kur sunkius kamuolius reikėjo stumt patiko. Ir mano mama bėgiojo“ (Liutauras). 

,,Renginys patiko, buvo įdomu, sportiška,  linksma. Gerai praleidome laiką, smagu buvo 

sudalyvauti rungtyse kartu su vaikais .Mes likome patenkintos ir pirmas blynas tikrai neprisvilęs“ 

(Gintarės Gaid. mama Neringa). 

 

 

 

Komentaras. Ši sveikatos savaitė buvo labai turininga ir įvairi. Vaikų kiekvieną dieną laukdavo 

įdomūs aktualūs pokalbiai, žaidimai, nauji kūrinėliai. Buvo daug naudojama smulkiosios 

tautosakos, trumpų eilėraštukų. Vaikai sužinojo kaip atsakingai elgtis su vaistais; kaip galima 

pažinti aplinkinį pasaulį ir save per pojūčius; kaip suprasti, gebėti jausmus apibūdinti ir tinkamai 

išreikšti; įtvirtino žinias apie sveikatai naudingus ir žalingus arba beverčius maisto produktus; 

supažindino su olimpiados atributika ir žiemos sporto šakomis. Vaikai įsitikino kokie nepaprasti ir 

įdomūs yra žmonės. 

Tai buvo puiki proga  su vaikais įtvirtinti sveiko gyvensenos principus bei skatinti jų laikytis.  

Vaikai tobulino šias sritis: kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai; emocijų suvokimas ir raiška; 

savireguliacija ir savikontrolė; santykiai su suaugusiais; santykiai su bendraamžiais; sakytinė 

kalba;  rašytinė kalba; problemų sprendimas; fizinis aktyvumas; mokėjimas mokytis; vizualinė 

raiška.    
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