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Veiklos  ,,Sveikatos šalyje“ aprašymas 

 

Įvadinė dalis 

Siurprizinis momentas. ,,Stebuklingas maišelis”. Čiupinėjo, pasakojo savo pojūčius, lygino svorį, 

dydį,  bandė atspėti kas slepiasi maišelyje. 

Vaikų mintys: 

Lėja: ,,Sunkus, kaip kamuoliukas” 

Viktorija: ,,Čia gal koks žaisliukas?” 

Majus: ,,Man kvepia čia kaip obuoliukas” 

Aleksandra: ,,Kas čia bus, čia nežinau, nežinau, aš” 

Akvilė: ,,Čia skylutė, obuoliukas čia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupė: „Žiogelių“ gr. 2- 3 metai. 

Tema. „Sveikatos šalyje“. 

Ugdymo(si) situacija. Vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių skiepijimas vienas iš svarbesnių 

uždavinių. Sveikata yra siejama su sveika mityba, sportu, higiena, todėl stengiamės įjungti į 

ugdomąją veiklą, skatinant vaikus domėtis, klausinėti ir pasakoti, ką pastebi aplinkoje, ką girdėjo 

ar matė. Skatiname tėvus įsitraukti į veiklas, dalinuosi įspūdžiais, kad ugdomasis procesas turėtų 

tęstinumą ir tikimės sulaukti grįžtamojo ryšio. 

Uždaviniai: skiepyti sveikos mitybos principus; aiškinti, kodėl svarbu valgyti vaisius ir 

daržoves; pratinti plauti vaisius prieš valgymą; žaisti žaidimus turtinančius vaikų vaisių ir 

daržovių žodyną; skatinti tėvus įsijungti į ugdomąsias veiklas;  

Reikalingos priemonės. Tuščios dėžutės nuo įvairių maisto produktų priemonių; vaisiai ir 

daržovės; plakatas ,,Sveiko maisto piramidė”; sulčiaspaudė; virtuviniai įrankiai; kamuolys; 

daržovių ir vaisių karūnėlės; medžiaginiai maišeliai; žaidimas ,,Sujunk porą”. 

 



Pagrindinė dalis 

Plakato analizė. ,,Sveiko maisto piramidė”. Įvardino ką matė paveikslėliuose. Pasakė, ką namie 

gamina mama. Surado grupėje tokius pačius produktus. Aiškinosi kokius produktus valgyti sveikiausia. 

Vaikų mintys: 

Akvilė: ,,Mama man košę verda kaip saulytę, aš ją labai mėgstu, daug valgau” 

Viktorija: ,,Čia košė ir mes tokią turim” 

Majus: ,,čia žuvis, čia saldainis” 

Mantas: ,,…dainis..” 

Deividas: ,,O žiūrėk, bananas, morka” 

 

 

 

 

 

 

Pokalbis. ,,Švarūs obuoliukai-sveiki pilvukai”. Aiškinosi, kodėl svarbu prieš valgant nuplauti vaisius ir 

daržoves. Pastebėjo purvinus vaisius. Čiupinėjo, uostė, apibūdino. 

Vaikų mintys: 

Viktorija: ,,Ten gyvena mikrobai, jei jų neišplausi tai suvalgysi” 

Edvardas: ,,Fu Fu Fu” 

Ignas: ,,Obuoliuką” 

Mantas: ,,Niam niam morka” 

 

 

 

 

 

 

 

Veikla su mamytėmis. ,,Mamos virtuvė”. Vaikai su mamytėmis gamino sveikas vaisių salotas ir 

spaudė morkų ir obuolių sultys. Aiškinosi kuo svarbūs vaisiai, juos įvardino, apibūdino skonį: saldu, 

rūgštu, kartu. Palygino skonius. Įsijungė į suaugusiojo pasiūlytą veiklą. 

 



Vaikų mintys: 

Majus: ,,Mama duok man bananą, čia bus dar pienas ir bananas.” 

Viktorija: ,,Neimk, čia auklėtojos peilis, tau geltonas bus. Man tai salotos labai patinka, tik mandarinų 

nevalgysiu” 

Andrej: ,,Niam niam” 

Akvilė: ,,čia žalias, čia ne obuoliukas, ne žinau kas čia. Nevalgysiu.” 

 

 

 

 

 

Žaidimas. ,,Valgoma – nevalgoma“. Vaikas meta kamuolį ir sako žodį, gaudantysis kamuolį pagauna 

jei tai valgoma, jei ne negaudo. Ugdo fizinį aktyvumą, kamuolio mėtymo ir gaudymo įgūdžius. 

Vaikų mintys: 

Viktorija: ,,Gaudyk ir valgyk“ 

Aleksandra: ,,Ledai, Ledai nepagauk“ 

Lėja: ,,Aš pagavau, aš valgau“ 

Majus: ,,Majus pagavo kamuoliuką, Majus valgo, košę valgo Majus“ 

 

 

 

 

 

 

 

Žaidimas. ,,Surask porą“. Vaikas ištraukia iš maišelio puselę vieno vaisiaus ar daržovės ir ieško tarp 

vaikų savo puselės, sujungia. Žaidimą kartoja prie stalo. Įvardina vaisių suranda jo kitą pusę, pasakoja 

ką yra ragavęs, klausia jei ko nežino. 

 

 

 

 

 

 



Vaikų mintys: 

Aleksandra: ,,Man duok obuoliuką, man duok. Čia mano obuoliukas“ 

Viktorija: ,,Aš suradau, suradau, kriaušė čia taip, auklėtoja, kriaušė? 

Majus: ,,Kas čia? Kas čia?“ 

 

  

 

 

 

 

Baigiamoji dalis 

Vitaminų šokis. ,,Kas ten darže auga?“ Įvardino savo turima karūną. Prisiminė jo skonį. Bandė 

įvardinti ar tai vaisius ar daržovė. Vaikai ėjo ratu,  judėjo poromis ir vorele. 

Vaikų mintys:  

Viktorija ,,Aš obuoliukas, o Aleksandra agurkas didelis“   

Mantas : ,,Morka“ 

Lėja: ,,Daug auga. Čia agurkas, aš tai svogūnų nemėgstu“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos komentaras. 

Vaikai noriai įsijungia į suaugusiojo pasiūlytą veiklą. Dažnai žaidimą tęsia centruose, keičia jo eigą, 

bando mėgdžioti suaugusįjį. Džiaugiuosi, kad atpažįsta vis daugiau vaisių ir daržovių. Dauguma 

prisimena iš ankstesnių veiklų, kad obuoliukas yra vaisius ir auga ant medžio. Tėvų dalyvavimas 

veikloje, paskatina vaikus dalintis savo patirtimi, pasakoti apie žinomus dalykus, noriai veikti drauge. 

Vaikai pastebi aplinkoje iliustracijas apie vaisius ir daržoves, jas tyrinėja, įvardina spalvą, dydį. 

Pasakoja, ką valgo namuose, kaip atrodo įvairūs produktai. Domisi kodėl vienus produktus sveika 

valgyti o kitus ne. Keli vaikai samprotavo, kad viską reikia plauti, kadangi neplauti vaisiai ir daržovės 

turi daug bakterijų. Kasdien įvairioje veikloje, vaikams skiepijame sveikos gyvensenos įgūdžius, 

mitybą, sportą, higieną. 
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