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Lentvaris 



Veiklos ,,Sveikas maistas – laimingas vaikas“ aprašymas 

 

Įvadinė dalis 

Vaikai susėda ratu pirštų mankštos pagalba prisimena pirštų pavadinimus, įvardina kūno dalis. 

Skambant „Piratų mankštos“ įrašui atlieka judesius.  Tobulina stambiosios motorikos gūdžius. 

 

Pagrindinė dalis 

 Vaikai labai aktyvūs, tad kad veikla nebūtų statiška, vaikams pasiūloma keliauti į Sveikatos šalį 

įveikiant įvairius labirintus. Pirmasis jų „Kelionė per lankus“. Vaikai išklausė savo individualias užduotys 

kaip turi įveikti šią trasą. 

 

 

Grupė: “Voveryčių“ gr. 5-6 metai. 

Tema: „Sveikas maistas – laimingas vaikas“. 

Ugdymo(si) situacija: Kas yra sveikas maistas, kuo jis naudingas, kaip jis atrodo, kodėl reikia rinktis 

sveikatai palankius patiekalus – temos, kuriomis su vaikais reikia kalbėtis nuo ankstyvos vaikystės. 

Vaikai neturi patirties kaip maistas daro įtaką jų sveikatai, tai labiausiai pažeidžiama vartotojų grupė. 

Todėl ugdyti ir formuoti tinkamą vaikų požiūrį į sveikatai palankią mitybą – kiekvieno suaugusiojo 

užduotis. 

Uždaviniai:  suteikti žinių apie žmogaus organizmui būtinas maisto medžiagas; supažindinti vaikus 

su daržovių ir vaisių nauda žmogui; leisti patirti kūno jėgą, lavinti vikrumą, reakciją, pastabumą; 

ugdyti draugiškumą, sužadinti teigiamas emocijas, įtraukti tėvus į ugdomąsias veiklas; 

Reikalingos priemonės: vaisiai, daržovės, virtuvės įrankiai, sporto inventorius: lankai, tunelis, siūlas, 

muzikinis įrašas „Piratų mankšta“, sveiko maisto piramidė, didaktinės priemonės: „Rąstas“, „Sveika-

nesveika“, „Kryžiažodis“, „Bingo“, „Raidžių voratinklis“, žuvys „Didžioji-mažoji raidė“, dėlionė 

„Maisto piramidė“,  graikiniai riešutai, sunkvežimiai, kasos aparatas, svarstyklės, pinigai, interaktyvi 

lenta. 

 



Įveikę pirmąją kliūtį vaikams pasiūloma užrištomis akimis ragauti įvairius vaisius ir daržoves, spėti 

ką ragauja. Vaikai nusako produktų skonio savybes, teisingai įvardina ragaujamus produktus.  

 

Aptarę kodėl reikia valgyti kuo daugiau vaisių ir daržovių, vaikams pasiūloma įveikti antrą kliūtį – 

„Tunelį“. Sustoję į eilę, vaikai laukia savo eilės, padeda draugams, kuriems sunkiau sekasi. 

 

Išsiskaičiavę „pirmais-antrais“, vaikai pasidalina į dvi komandas. Aptaria sveiko maisto piramidės 

plakatą ir dėlioja piramidės dėlionę. 

 

Trečioji užduotis: vaikams išdalinamos kortelės su įvairiais maisto produktais. Magnetinėje lentoje 

vaikai dėliojo sveiko-nesveiko maisto „Saulytes“. Aptaria, reziumuoja, kokius maisto produktus naudinga 

valgyti, o kurių reikia vengti, ar bent riboti. 

 



Atlikus užduotį, vaikų laukia staigmena. Į grupę įeina Adomo mama Dainora, kuri pasiūlo vaikams 

turimas žinias pritaikyti praktiškai ir kartu pasigaminti daržovių ir vaisių salotas. 

 

Baigiamoji dalis 

Pasigaminus salotas ir palikus jas susidraugauti su užpilais, vaikai pasiskirsto į kampelius, atlikti 

individualias užduotys. Mašinų centre vaikai atlieka matematinius sudėties ir atimties veiksmus, 

sunkvežimiais vežioja graikinius riešutus. Didaktinė priemonė „Rastas“ – vaikai pasirenka paveikslėlių 

korteles ir jas dėlioja į skirtingomis raidėmis pažymėtas vietas, pagal pirmąjį žodžio garsą. Žaidimas 

„Bingo“ – vaikai iš maišelio traukia paveikslėlių korteles ir stengiasi kuo greičiau jomis uždengti visą 

lentelę. 
n 

 

Kortelių žaidimas „Skaičių obelys“. Atlikę veiksmus, vaikai dėlioja obuoliukus prie tinkamo 

kamieno.  Palygina, kuri obelis sunokino daugiausiai vaisių, kuri mažiausiai. Aptaria kokie vaisiai auga 

ant kitų medžių. „Žemėlapis“ – vaikai langeliuose užrašo pažymėto paveikslėlio pirmąjį garsą. Perskaito 

gautus žodelius „SVEIKAS MAISTAS – LAIMINGAS VAIKAS“. Interaktyviojoje lentoje žaidžia 

žaidimą „Nesąmonių sriuba“ (www.frepyplaneta.lt, www.pirmokopasas.lt). 

 
Kūrybinis vaidmeninis žaidimas „Parduotuvė“. Vaikai pasiskirsto vaidmenimis. Perka, parduoda 

maisto produktus, skaičiuoja pinigus, sveria įvairiomis svarstyklėmis. Lygina daiktus pagal skaičių, dydį, 

masę. Žaidimas „Žvejyba“ – vaikai gaudo žuvytes, skalbinių segtukais jas prisega ant virvės. Ant 

kiekvienos žuvytės pažymėta didžiąja raide, randa atitinkamą su pažymėta mažąja raide. 

http://www.frepyplaneta.lt/


 

 

 
Atlikę individualias užduotys ir pažaidę veiklos centruose vaikai ragauja pasigamintas salotas. 

Vaikams taip patinka, kad mamytei tenka pagaminti dar ne vieną dubenį. 

 
 

Veiklos komentaras 

Iš veiklos rezultatų galima teigti, jog dabar vaikai turi dar daugiau žinių apie sveiką mitybą ir 

gyvenimo būdą. Vaikai aktyviai dalyvavo jiems pasiūlytose veiklose. Labai noriai įsitraukė į 

gyvenimiškų įgūdžių ugdymosi veiklas. Vaikai mokėsi ne tik gaminti maistą, bet ir ugdėsi savo 

bendravimo ir bendradarbiavimo su kitais žmonėmis socialinius įgūdžius. Vaikams patiko maisto 

gaminimo procesas kartu su suaugusiais. Individualių veiklų metu, vaikai tobulino skaičiavimo, 

matavimo, aplinkos pažinimo, emocijų suvokimo, fizinio aktyvumo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių, 

skaitymo, rašymo veiklos sritis.  

 

 

Vaikų mintys: 

Emilis: „Kad būtum sveikas reikia sveiko maisto ir dar mankštą kiekvieną dieną daryt. Tada visų 

vitaminų turėsi ir augsi.“ 

Elijus: „Žuvį sveika valgyti, nes joje yra fosforo“. 

Elita: „Mes tai su mama kasdien galim gamint valgyt, bet mama dirba ir neturi laiko.“ 

Kamilė: „Mama man neleidžia aštraus peilio imt, bet tokį vaikišką galima“.  

Gabrielė: „Aš žuvytes gaudžiau su meškerėm tokiom. Ten magnetas yra ir dėl to prilimpa. Yra ten 

didelė ir jos maža raidė. Reikia tokias raideles žinot, kad skaityti išmokti.“ 

Rapolas: „Graikiški riešutai turbūt auga Graikijoje.“ 
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Priedai 

Pirštų mankšta: 

Aš Nykštys, o šitas Smilius. 

Aš Didysis esu vyras. 

Gaila vardo neturiu, juk Bevardis aš esu. 

Ir Mažylis opa pa, štai visa dešinė ranka.  

Aš Nykštys, o šitas Smilius. 

Aš Didysis esu vyras. 

Gaila vardo neturiu, juk Bevardis aš esu. 

Ir Mažylis opa pa, štai visa kairė ranka. 

 

Labas rytas jums pečiai 

Būkit tiesūs kaip kariai. 

Rankos būkit visad stiprios,  

Pirštai, būkit visad miklūs. 

Į svečius keliaukit 

Ir kojų pirštus pagaukit. 

Tu liemuo lankstykis, 

Kojos patrepsėkit. 

Ir linksmai darželin 

Judvi paskubėkit. 

 

Flinto „Piratų mankšta“ 

https://www.pakartot.lt/album/geriausios-kapitono-flinto-dainos/piratu-manksta2 

 

 

 

 

https://www.pakartot.lt/album/geriausios-kapitono-flinto-dainos/piratu-manksta2

