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LENTVARIS, 2017 



 

Grupė. Vyresnioji “Skruzdėliukų “ grupė. 

 

Tema .”Sveikatos savaitė” 

 

Ugdymo(si) situacija.  Sveikata priklauso nuo mūsų pačių: teisingo – sveiko požiūrio į 

gyvenimą. Sveikas žmogus – tai laimingas ir duodantis žmogus.  Šios veiklos metu nutarėme 

kartu su vaikais aptarti, kaip sveikai gyventi, kaip rūpintis savo kūno higiena, džiaugtis. 

Skatinsime pastebėti, kas sveika, kas ne.  Kalbėsime, kaip teisingai plauti rankas, valytis dantis.  

 

Uždaviniai. Formuoti palankius santykius su gamta  ir savimi. Diskutuoti apie sveikos gyvensenos 

privalumus. Patiems kurti sveikatą. Tyrinėti aplinką. Išsiaiškinti, kas yra mikroskopas, tarša, 

sveikas maistas, sveikas gyvenimo būdas. Sudaryti sąlygas  sveiko kūno pažinimo džiaugsmui. 

Suteikti vaikams žinių ir gerų emocijų. 

 

Reikalingos priemonės. Didaktinis žaidimas “Sveikas maistas”, popierius, pieštukai, daktaro 

apranga, stomatologo reikmenys, šepetėlis, lėlė, mikroskopas. 
 

 

Įvadinė dalis 

Vaikai svarstė, kas yra sveikas žmogus, kaip sveikai gyventi.  Vardino sveikos gyvensenos ypatumus. 

Prisiminė sveiką ir nesveiką maistą. Vardino produktus. Diskutavo, ką valgo darželyje. Nutarė, kad 

draugus galima pavaišinti vaisiais, o ne saldainiais. 

Minė mįsles:  

Dvi seselės per kalnelį nesueina? Akys.  

Du ratai pagiry stovi? Kas viską girdi, bet neišplepa? Ausys.  

Baltų vištelių pilna laktelė? Dantys.  

Panešti galima, bet suskaičiuoti –ne?  Plaukai. 

 

Pagrindinė dalis 

 Žaidė žaidimą ,,Sveikas maistas”. 

Vaikų mintys:  

Felicija:  “Aš mėgstu keptą mėsą. Ar tai sveikas maistas? Aš žinau, kad labai sveika daržovės ir 

vaisiai.”  

Julius: ,,Žuvį dedu prie sveiko, o žuvies pirštelius prie ne sveiko. Ar taip?“  

Mangirdas: ,,Aš visą sveiką maistą labai greit sudėjau. Dominykai greičiau dėliok nesveiką.“ 

 

 

 



      
 

Įtvirtinome teisingo rankų plovimo judesius.  Burnos maketas ir “ modelino dantys” padėjo vaikams 

įsisavinti teisingą dantų valymo techniką. 

Vaikų mintys: 

Dominykas K.: ,,Reikia ir pirščiukų galiukus plauti. Taip.“  

Ignas: ,,Paskui taip apglėbti delną.“  

Juna: ,,Ir viršų plauti.“ 

Nojus: ,,Iš visų pusių valyk. Dar iš vidaus reikia pavalyti”.  

Daniela: ,,Su šepetėliu glostom dantukus”.  

Dovidas R.:  ,,Kur kramtom aš pavalysiu”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaikų mintys: 

Nojus: ,,Reikia pirštus trinti taip.“  

Ignas: ,,Dabar taip sukti, gerai nusiplaus, mikrobų neliks.”  

Daniela: ,,Ar aš gerai plaunu?” 

 

Susidomėję stebėjo odos švarą per mikroskopą. 

Vaikų mintys: 

Juna: „Matau gerai odą“.  

Mangirdas: „Kur tie mikrobai? Jau vieną pamačiau!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gera grūdintis lauke.  

Vaikų mintys:  

Dominykas K.: ,,Mes stiprūs, pastatysime sniego pilį.“  

Felicija: „Mes kitą pilį statysime. Tai bus Sniego karalienės pilis“.  

Ignas: „Statom aukštesnę.“ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prie plakatų studijavo žmogaus kūną. Domėjosi sandara bei sistemomis. Diskutavo. 

Vaikų mintys:  

Julius: ,,Matai, Felicija, kokie kaulai.“ 

 Felicija: ,,Visas žmogus iš kaulų.“ 

 Mangirdas: „Dar iš kraujo, raumenų.“  

Edvinas: „Dar iš odos, plaukų.“  

Simas: „Čia rankytė tokia kaip mano. Visi turi. Ir mamytė.“ 

 

    

Vaikai žaidė siužetini žaidimą ,,Gydytojas-Stomatologas“, mokino lėles valyti dantis. Aiškino lėlėms, 

kad reikia gerai valyti dantukus, nereikia lankytis pas gydytoją. Reikia valgyti vaisius, gerti daug 

vandens. Skaičiavo dantukus. Aiškinosi, kad kiekvieną reikia išvalyti. Ir dar iš visų pusių. Visi dirbo 

sveikatos labui. 

Vaikų mintys: 

Andrėja:  „Mes daug gersime vandens. Tai sveika. Coca cola nesveika.“  

Gabrielė: ,,Ignai, išsižiok  ilgai taip. Daug dantų, ilgai skaičiuosiu. Auklėtoja, negaliu suskaičiuoti. 

Geriau valysiu lėlės dantis. Ir sutaisysiu.“  

Danielius: ,, Aš daugiausiai suvalgysiu mandarinų. Būsiu sveikas?“ 



 

Baigiamoji dalis 

Vaikai suprato, kad  turime būti sveiki, linksmi. Ir viskas priklauso nuo mūsų norų ir svajonių. 

 

Aprašo komentaras 

Šios veiklos metu vaikai  buvo skatinami mylėti bei puoselėti save ir artimuosius. Mokėsi kartu  ir 

atskirai veikti, džiugiai praleisti laiką darželyje. Rodė aktyvų norą susipažinti su savo kūnu, aktyviai 

diskutavo. Reiškė savo nuotaikas, įvardino išgyvenimus, mintis. Demonstravo kalbėjimo, bendravimo 

su bendraamžiais bei suaugusiais,  meninės raiškos gebėjimus, plėtojo savo prigimtinius talentus. 
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