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Įvadinė dalis: 

         

Grupėje vyko pokalbis apie sveikatą, grūdinimąsi, kaip save saugoti ir sveikai maitintis, pasitelkiant 

įvairius paveikslus ir plakatus. Vaikai susipažino su sveiko maisto piramide, patys bandė ją 

taisyklingai sudėlioti. 

 

          

Taip pat vaikai daug žinių įgyja „Sveikatos valandėlių“ metu.   

Pagrindinė dalis: 

Žaidimas ,,Sveika - nesveika” 

 

        

Šio žaidimo metu vaikai sužinojo apie sveikatai naudingus ir žalingus arba beverčius maisto 

produktus. Grupavo, apibendrino ir plėtė žodyną. Lavino loginį mąstymą, dėmesį. 

 

Grupė ,,Žemuogiukų“ gr. 

Tema. ,,Sveikatos šalyje“. 

Ugdymo(si) situacija. Labai svarbu saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, tenkinti 

pagrindinius jo poreikius – saugumo, aktyvumo, saviraiškos. Vaiko sveikata – tai neįkainojamas 

lobis, kurią privalu saugoti ir branginti kiekvienam iš mūsų. Todėl mūsų, auklėtojų, uždavinys – 

stengtis vaikui įskiepyti norą rūpintis savo sveikata. 

Uždaviniai: 

 Sudominti ir skatinti vaikus perimti sveikos gyvensenos principus ir būdus: 

 Supažindinti vaikus su sveikos mitybos pagrindais, 

 Skatinti jų fizinį aktyvumą per mankštą, šokius ir įvairius judriuosius žaidimus, 

 Skatinti jų norą aktyviai dalyvauti diskusijose, veikloje apie sveiką gyvenseną,  

 Suteikti džiugių emocijų. 

 

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

,,Stebuklingas maišelis“ su švaros priemonėmis, didaktinis žaidimas ,,Sveikas maistas“. 

 

 

 



 

 

Vaikų mintys: 

Kernius – „Tai mano tėtis, vakare nesveikai čipsus valgo, o mama kodėl jam leidžia, o man tik biški 

galima“. 

Gvidas – „Man tėtis nuperka kolos, bet daug gi negalima, bloga pasidarys, po jos atsiraugi labai 

greit“. 

Mėja – „Ignas labai mėgsta guminukas, o tada verkia kad dantys skauda, o aš jam ir mamai sakiau 

nevalgyk tave kirmėlės pavalgys“. 

Dileta – „ Mano didelė sesė, kai ateina manęs pasiimti, čipsus turi ir man duoda, tada einam namo 

ir valgyt nenorim“. 

 

Žaidimas  „Ilgos ausys“   

 

     
 

Šio žaidimo metu vaikai, lavino kūno koordinaciją, vardino spalvas skaičiavo. 

 

Žaidimas „Pavojingi daiktai“ 

 

     
 

Žaisdami vaikai, sužinojo apie pavojingus jų amžiui daiktus, rūšiavo, turtino žodyną.  

 

Vaikų mintys: 

Kajus – „O aš bėgu per gatvę mama mane gaudo, linksma būna, o ji kažkodėl bara mane tada“. 

Mėja – „Oi ne, mano mama mūsų iš kiemo neleidžia išeit, tik pas kaimynus, o gatvėj daug dėdžių 

negerų“. 

Agnė – „Mes su Nijole už rankų visalaika einam, ji manęs nepaleidžia“. 

Goda – „Tėtis bara vaikus, kai jie per mašinas laksto, ima degtukus“. 

 

Žaidimas „Kvepiantis muiliukas“ 

Visi drauge apžiūrėjome muilo gabaliukus, aptarėme, koks muilas yra, koks gali būti sušlapus.  

 

Pasiūliau vaikams atspėti mįslę: 

Be manęs nesi švarus. Plaunu veidą, rankas, kojas 

Ir labai gerai putoju. Gerą išvaizdą įgaus, Kas su manimi draugaus (muilas). 

 



 

 

     
 

Klausėsi pasakojimo „Muilo paslaptys“ ir žiūrėjo animacinį filmuką „Dantų šepetukų 

karalienė“. 

Vaikai aptarė kokios spalvos, kvapo, dydžio, formos būna muilas. Žiūrėjo filmuką iš ko gaminamas 

muilas ir filmuką apie mergaitę kuri nenorėjo praustis, būti švari – tvarkinga. 

 

     
 

Vaikų mintys: 

Domantas – „Oho pas mane muilo įvairaus yra, skystas vonios ir kietas virtuvės“. 

Dominykas – „Visada reikia išsiprausti, kad būtum švarus, nesiprausi bus mikrobai, kirmėlės“. 

Milana – „Mano rūbai švarus, aš kvepiu, lauke šuo nekvepia, purvinas, jis gyvena būdoje“. 

Eglė – „Pas močiutę reikia rankas plauti, kai valgai, ir po tualeto reikia plaut tik su muilu“. 

 

Žaidimas „Valgoma – nevalgoma“ 

 

     
 

Auklėtoja sakė vaisių, daržovių ir daiktų pavadinimus pvz. morka, kopūstas, obuolys ir panašiai, 

vaikai turėjo pagauti kamuolį jei valgoma. Žaidimo metu vaikai turėjo greitai priimti sprendimus.    

 

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, įvaldyti pagrindinius judėjimo įgūdžius, kurie įgyjami žaidžiant įvairius 

žaidimus, bėgiojant, išdykaujant, lenktyniaujant. 
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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, 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. 

 


