
 

 

 

LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILAS“ 

 

 

 

 

  

 

,,DRUGELIŲ“ GRUPĖS  

,,SVEIKATOS ŠALYJE“ VALANDĖLIŲ 

,,AUGSIU SVEIKAS IR STIPRUS“ 
APRAŠAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARENGĖ: 

VYRESNIOJI AUKLĖTOJA IRENA 

ŠARTNERIENĖ,  

AUKLĖTOJA INA MARKEVIČIENĖ.                                                                           

KURAVO:  

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA 

UGDYMUI RASA MARCINKIENĖ 

 

 

 

LENTVARIS, 2017 



 

 

 

Įvadinė dalis: 

Ugdydamiesi kasdienio sveiko gyvenimo įgūdžių, vaikai pratinasi savarankiškai atlikti 

jų amžiui būdingus asmens higienos įpročius, ugdosi valgymo ir mitybos, saugaus elgesio įgūdžius, 

nuolat lavina stambiosios ir smulkiosios motorikos įgūdžius.   

 

Taip pat vaikai įgyja daug žinių ,,Sveikatos šalyje“ valandėlių metų 

Pagrindinė dalis: 

,,Saugu – nesaugu” 

Vaikai analizavo plakatus ,,Vaiko sauga”, aptarinėjo vaizduojamas vaiko sveikatai ir 

gyvybei pavojingas situacijas, daiktus, vietas.  Žaisdami didaktinį žaidimą ,,Pavojingi daiktai” 

sužinojo apie pavojingus jų amžiui daiktus, mokėsi suvokti priežasties  - pasekmės ryšius.  

Grupė: Jaunesnioji „Varpelių“ gr. 

Tema. Mano kūnas.Tyrinėjimai ir atradimai. 

Ugdymo(si) situacija.Vaikas mokosi žaisdamas, stebėdamas, eksperimentuodamas, pamėgdžiodamas.  

Jutiminė vaiko patirtis nulemia, kaip jis suvoks savo kūną. Aplinkinį pasaulį vaikas pažįsta per savo 

pojūčius: ragaudamas, liesdamas, uosdamas, matydamas, girdėdamas, judėdamas. Pojūčiai padeda jam 

suvokti pasaulį. Suvokimas – tai aplinkos, pasaulio ir savęs pažinimas jutimo organais. 

 

Uždaviniai. Pažinti kūno dalis per pojūčius (matant, girdint, užuodžiant, liečiant, judant).  Skatinti ne tik 

vaikų pažinimą, bet ir savisaugą, ugdyti higieninius įgūdžius, patirti teigiamų emocijų.  

 

 

 

 

Grupė ,,Drugelių“ gr. 

Tema. ,,Sveikatos šalyje“. 

Ugdymo(si) situacija. Sveikata – pati didžiausia vertybė. Visas vaiko gyvenimas grindžiamas 

sveikatos puoselėjimu, tausojimu, stiprinimu. Vaiko sveikatai saugoti ir stiprinti būtini tvirti įpročiai ir 

saugus elgesys. Kad sveikatos saugojimo įgūdžiai plėtotųsi sėkmingai, vaikas turėtų įgyti supratimą 

apie tai, ką ir kaip reikėtų daryti, kad augtų sveikas. 

Uždaviniai: 

 Ugdyti gebėjimą atpažinti ir įvertinti pavojingas situacijas artimiausioje aplinkoje, 

sužinoti apie pavojingus jo amžiui daiktus. Plėsti savo žodyną. 

 Pratinti savarankiškai rūpintis asmens higiena, tinkamai naudoti švaros priemones. 

 Įgyti žinias apie sveiką ir nesveiką maistą. 

 Sužinoti, kokia apranga tunka žiemai. 

 Tobulinti judėjimo įgūdžius, lavinti fizines ypatybes. 

 

Reikalingos priemonės. Plakatai ,,Vaiko sauga“, didaktinis žaidimas ,,Pavojingi daiktai“, 

,,Stebuklingas maišelis“ su švaros priemonėmis, didaktinis žaidimas ,,Sveikas maistas“, vaikų drabužiai, 

lauko žaislai.  

 

 

 



 

 

  

   
 

Vaikų mintys: 
Ema: ,,Man mamytė sakė, kad negalima aukštai lipti mažiems vaikams, gali nukristi. Ir dar 

negalima niekur eiti vieniems iš kiemo, kad blogi žmonės nepaimtu“. 

Gustė: ,,Šuniuko ir kačiuko negalima glostyti, gali įkasti, arba jie serga“. 

Milena: ,,Negalima imti peilio, tada vaikai įsipjaus pirštą. Degtukų negalima be mamytės imti“. 

Airidas: ,,Vaikams negalima imti plaktuko, vinių, tik tėvelis gali paimti“. 

 

 ,,Stebuklingas maišelis“ 

Žaisdami  šį žaidimą  vaikai traukė daiktus ir vardino maišelyje ,,pasislėpusias“ įvairias higienines 

priemones. Kalbėjo, iš asmeninės patirties, apie jų paskirtį. Turtino savo žinias apie asmens 

higienos taisykles. 

   
 

Vaikų mintys: 

Savana: ,,Aš name irgi turiu tokią dantų pastą. Valau visada, kai einu miegoti dantukus. Ir mamytė 

man padeda.“. 

Emilė E. ,,Brolio drabužius mama plauna su vaikišku muilu. Iš aš rankytes plaunu su juo.“ 

Gustė:,,Reikia praustis, kad būtu švarios rankos ir veidukas“. 

 

,,Linksma ir liūdna lėkštės“ 

Vaikai ant stalo pastebėjo linksmą ir liūdną lėkštes. Susidomėjo ir aiškinosi, dėl ko viena linksma, o 

kita liūdna. Pavadino jiems žinomus maisto produktus, išgirdo nežinomų produktų pavadinimus. 

Aiškinosi kokie maisto produktai sudėti į linksmą ir liūdną lėkštes.  Sužinojo, kad linksmoje 

lėkštėje yra produktai, kuriuose daug vitaminų ir juos galima valgyti dažnai. Taip pat sužinojo, kad 

liūdnoje lėkštėje – produktai labai skanūs, bet juos reikia valgyti retai, nes ten nėra vitaminų, o kai 

kurie netgi  kenkia vaikų organizmui.  



 

 

Savo žinias vaikai taikė gaminant maistą ,,Virtuvėlėje”. 

 

   
 

Vaikų mintys: 

Vytis: ,, Man patinka žuvytes valgyti. Jų galima valgyti daug, skanu.“. 

Airidas : ,, Pica skanu m m m.... Su tėveliu valgėm .“ 

Savana: ,, Pica nesveika valgyti ir čipsų negalima daug, o tai skaudės pilvuką.“ 

Lukas: ,, man mamytė sakė, kad daug saldainių valgyti negalima, tada dantukai skaudės.“ 

 

,,Kaip aš rengsiuos žiemą“ 

Ruošdamiesi kasdieniniams pasivaikščiojimams, vaikai pratinasi taisyklingai pavadinti drabužius, 

įvardinti rengimosi veiksmus, jų eiliškumą. Rūbų gausa padėjo jiems suprasti kokius drabužėlius 

dera rengtis, kokią avalynę autis žiemos metų. Vaikai turtino savo žodyną bandydami apibūdinti 

žieminius drabužius. Praktiškai žinias ir įgūdžius įtvirtino rengiant lėlytes. 

 

   
 

Vaikų mintys: 

Emilė E.: ,, Aš moku užsegti megztuko sagutes. O kai šalta, reikia kepurę šilta dėtis.“ 

Savana: ,,Reikia viską rengtis šiltai kaip žiema. Batukai šilti ir šaliką užrišti ir pirštines uždėti, kad 

nesušaltu rankytės. Mano tai kumštinės pirštinės, o mamytė turi pirštuotas“.  

Milena:,, Aš turiu šiltas kelnes ir mėlynas pirštines.“ 

Gustė: ,, Kai šalta reikia apsirengti šiltą striukę, kai šilta nereikia.“ 

 

Baigiamoji dalis: 
 

,,Sveikatos ir judėjimo diena“ 

Viena iš fizinio vaikų aktyvumo formų yra ,,Sveikatos ir judėjimo diena“ gryname ore, kuri tapusi 

mūsų darželio tradicija. Jos metu vaikai patiria judėjimo džiaugsmą, pratinasi pajusti kūno ir atskirų 

jo dalių judėjimo kryptį, orientuotis erdvėje, įvaldyti pagrindinius judėjimo įgūdžius, kurie įgyjami 

žaidžiant įvairius žaidimus, bėgiojant, išdykaujant, lenktyniaujant 

 



 

 

   
 

Vaikų mintys: 

Elita: ,, Aš lauke būnu su sesute Nida ir žaidžia, bėgam, statom besmegenį.“ 

Gustė; ,,Mes sportavom pas Marina, ir ėjom per kastuvus.“ 

Airidas: ,, Traukinuku važiavo vaikai, buvo linksma.“ 

Ema: ,, Greitai bėgiojom ir nesušalom. Darėm mankštą, laikėm kastuvus. 
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Veiklos komentaras. 

Sveikatos valandėlių metų vaikai įgyjo įvairių žinių, praktinių įgūdžių, sužinojo daug naujo apie 

sveiką gyvenimo būdą: turtino savo žodyną, lavino pasakojimo įgūdžius; sužinojo apie pavojingus jo 

amžiui daiktus, aptarė tinkamą rūbų vilkėsimą skirtingu metu laiku ir teisinga rengimosi įvardijimą, 

lavino smulkiąją motoriką; aiškinosi sveikos mitybos principus – sveikatai naudingus ir žalingus 

maisto produktus; tenkino pagrindinį poreikį judėti per fizinį aktyvumą gryname ore; patyrė daug 

teigiamų emocijų. 

 

Vaikai tobulino šias sritis: kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai; fizinis aktyvumas; emocijų suvokimas 

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

sakytinė kalba; problemų sprendimas; mokėjimas mokytis. 

 


