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                                                                                                                                              PATVIRTINTA 
     Kauno lopšelio – darţelio „Girinukas“ 

                                                                                                                                                                     direktorės 2015 m. rugpjūčio 31d.   

                                                                                                                                              įsakymu Nr. V-38 

 

KAUNO LOPŠELIO – DARŢELIO „GIRINUKAS“  SVEIKATOS STIPRINIMO 2015-2020 METŲ PROGRAMA 

„MAŢAIS ŢINGSNELIAIS Į SVEIKATOS ŠALĮ“ 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1.  Kauno  lopšelis-darţelis „Girinukas“ (toliau – lopšelis-darţelis)  yra Kauno miesto savivaldybės biudţetinė įstaiga, vykdanti ankstyvąjį,  

ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą. 

               1.2. Vizija – moderni, atvira laikmečio iššūkiams ikimokyklinė įstaiga, pasiekusi kokybiškai aukštą darbo motyvaciją, lanksčiai tenkinanti   

klientų poreikius, sudaranti galimybę pasirinkti priimtiniausią metodiką vaiko ugdymui(si). 

1.3. Misija: uţtikrinti 2 – 7 m. vaikų ugdymą pagal įstaigos individualią ikimokyklinio ugdymo programą ir „Bendrąją priešmokyklinio                

ugdymo ir ugdymosi programą“, tausojant fizinę ir psichinę sveikatą. Taikant lanksčius metodų modelius padėti šeimai, atskleisti įgimtus 

vaiko gebėjimus, ugdyti aktyvų, kūrybingą, savimi pasitikintį, stiprią paţinimo motyvaciją turintį vaiką, pasirengusį sėkmingam ugdymui(si) 

mokykloje. 

1.4. Lopšelio-darţelio sveikatos stiprinimo programos „Maţais ţingsneliais į sveikatos šalį“ paskirtis – organizuoti sėkmingą vaikų sveikatos 

ugdymą,  prisidėti prie  bendruomenės narių dvasinių, fizinių, psichinių, socialinių pajėgumų ir gerovės bei kurti lopšelio - darţelio 

bendruomenei palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. 

1.5. Programa parengta vadovaujantis: 

1.5.1. mokyklų pripaţinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos                

ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-684/ISAK-1637; 

1.5.2.  lopšelio-darţelio strateginiu planu, patvirtintu direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-4; 

1.5.3. lopšelio-darţelio metiniu veiklos planu, patvirtintu direktoriaus 2015 m. sausio 08 d. įsakymu V-1; 
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1.5.4. lopšelio-darţelio ikimokyklinio ugdymo programa, patvirtinta direktoriaus 2015m. liepos 07d. įsakymu Nr. V-29. 

1.6. Programa parengta atsiţvelgiant į lopšelio-darţelio strateginį planą, vidaus audito rezultatus, įstaigos dalyvavimą sveikatos ugdymo ir 

stiprinimo programose bei projektuose, bendruomenės poreikius, pasiūlymus, rekomendacijas. 

1.7. Siekiant įgyvendinti programą bus pasitelkta bendruomenės, įstaigos socialinių partnerių, sveikatos prieţiūros  institucijų pagalba. 

 

II.  SITUACIJOS ANALIZĖ  

 

2.1. Įgyvendinant lopšelio - darţelio strateginius, metinius veiklos planus kasmet organizuojami sveikatos stiprinimo renginiai: vykdomi 

metiniai projektai „Ateik į sveikatos šalį, ten slypi šimtai paslapčių“, „Mes linksmi vaikai, gyvename sveikai“, „Sveikai gyvenkime kasdieną 

noriai ir sudarykime sveikatos kalendorių“, akcijos, išvykos, ekskursijos, rengiamos šventės, varţybos, vykdoma švietėjiška veikla, 

atnaujinamos. 

2.2. Lopšelyje-darţelyje vaikų sveikatos stiprinimo priemonių įvairovė padeda kryptingai puoselėti sveiką gyvenseną.  Tai daroma neveltui, 

nes vaikų sveikata kasmet blogėja (tai rodo mokslininkų tyrimai bei atsispindi lopšelio-darţelio vaikų vystymosi sutrikimų ir sergamumo 

duomenų suvestinėje), todėl tokie veiksmai prisideda prie visos visuomenės sveikatos stiprinimo. Tačiau įsitraukus į sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklą, dalindamiesi patirtimi, galėtume pasiekti geresnių rezultatų. 

 2.3. Siekdami didesnio ugdytinių fizinio aktyvumo organizuojame papildomą veiklą: krepšinio, futbolo, karate, sportinių ţaidimų, sportinių 

šokių būrelius. 

2.4. Atlikus bendruomenės narių apklausą, išskyrėme stipriąsias ir silpnąsias sveikatos ugdymo sritis, numatėme galimybes ir grėsmes, 

turinčias įtakos programos tikslų įgyvendinimui.  
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STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Ikimokyklinio amţiaus vaikų sveikatos, socialinės kompetencijos 

plėtojimas numatytas ikimokyklinio ugdymo programoje, 

strateginiame bei metiniame veiklos plane.  

 Sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimai svarstomi 

susirinkimų, posėdţių, pasitarimų metu. Informacija pateikiama 

sienlaikraščiuose, stenduose, internetinėje svetainėje. 

 Darţelio ugdytiniai ir pedagogai dalyvauja įvairiuose 

sveikatinimo projektuose. Prie jų prisideda ir ugdytinių tėvai, 

turintys sveikatos prieţiūros specialistų išsilavinimą bei pagalbos 

mokiniui specialistai, organizuodami integruotas veiklas.  

 Įstaiga dalyvauja ES remiamose programose: „Vaisių vartojimo 

skatinimas švietimo įstaigose“, „Pienas vaikams“.  

 Įgyvendinama Tarptautinė vaikų socialinių įgūdţių ugdymo 

programa „Zipio draugai“ 5-7 m. vaikams.  

 Darţelio teritorija aptverta. Joje daug priţiūrimų ţeldinių, 

įrengtos estetiškos lauko aikštelės su laipynėmis bei sporto 

aikštele. Kasdien vyksta rytinė mankšta, vedamos kūno kultūros 

valandėlės. Įstaigoje veikia sportinio pobūdţio papildomo 

ugdymo būreliai.    

 Priešmokyklinio amţiaus vaikams du kartus per savaitę 

suteikiama galimybė lankyti „Atţalyno“ mokykloje esantį 

baseiną.  

 Darţelio ugdytiniai yra nuolatiniai įvairių sporto renginių mieste 

dalyviai. 

 Įstaigoje dirba 6 specialistų komanda (logopedai, kūno kultūros  

pedagogas, menų pedagogas, muzikos pedagogai). 

 

 Įstaigoje yra tik viena salė. Dėl nuolatinio jos uţimtumo 

(vedamos muzikinės, kūno kultūros veiklos, vyksta renginiai 

bei būrelių uţsiėmimai) vaikams iki 4 metų kūno kultūros 

valandėlės organizuojamos tik lauke ir grupėje. Taip pat sunku 

suderinti integruotų veiklų įgyvendinimą.  

 Salės aplinka nepakankamai saugi vaikų fiziniam aktyvumui 

puoselėti.  

 Lauko aplinkoje maţai pavėsinių, dalis ten esančių įrenginių 

nusidėvėję, nėra specialios dangos po jais.  

 Yra grupių, kuriose susidėvėjusios lovos bei minkštasis 

lovos inventorius 

 Nepakankamai skirimas dėmesys vaikų alerginių susirgimų 

profilaktikai (parenkant patalynę, higienines bei valymo 

priemones).  

 Įstaigoje nėra psichologo. 

 Nepakankamai pritaikytos dalies įstaigos specialistų patalpos 

kontaktiniam ir nekontaktiniam darbui.  

 Tėvų dėmesio stoka vaikų grūdinimui, sveikos mitybos 

įpročių ugdymui.  
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GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Naujų socialinių partnerių paieška ir bendradarbiavimas 

bendruomenės sveikatos stiprinimo klausimais.  

 Dalyvavimas konkursuose, projektinėje veikloje, siekiant įstaigai 

pritraukti įvairių fondų lėšas.  

 Sveikatai palankios vidaus bei lauko aplinkos kūrimas.  

 Didesnis dėmesys sveikos mitybos įpročių formavimui.  

 Įstaigos ugdytinių bei darbuotojų emocinės sveikatos stiprinimas.  

 Informacijos sklaida įstaigoje ir uţ jos ribų. 

 

 Dalies ugdytinių tėvų, pedagogų skeptiškas poţiūris į 

sveikatinimo idėjas. 

 Priemonių programai vykdyti trūkumas dėl nepakankamo 

finansavimo. 

 Dėl patalpų stokos gali nepasisekti įgyvendinti kai kurių 

sveikatos programoje numatytų tikslų. 

 

 

 

 

 

III. TIKSLAS IR UŢDAVINIAI 

 

3.1. Tikslas 

Lopšelio-darţelio „Girinukas“ bendruomenės narių sveikatinimas, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. 

 

 

3.2. Uţdaviniai:  

3.2.1. Sukurti lopšelyje-darţelyje sveikatos ugdymo struktūrą. 

3.2.2. Gerinti įstaigos bendruomenės narių psichosocialinę sveikatą.   

3.2.3. Skatinti bendruomenės narių fizinį aktyvumą, higienos bei sveikos mitybos įpročių formavimą.  

3.2.4. Kurti sveikatingumą skatinančią ugdymo/si ir darbo aplinką. 

3.2.5. Plėtoti lopšelio – darţelio bendruomenės sveikatos saugojimo kompetenciją. 

3.2.6. Sisteminti, analizuoti bei skleisti patirtį sveikatos stiprinimo klausimais įstaigoje ir uţ jos ribų. 
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IV. VEIKLOS KRYPTYS 

 

 4.  Programą numatoma įgyvendinti dirbant šiomis kryptimis: 

 

4.1. su vaikais; 

4.2. su pedagogais; 

       4.3. su bendruomene; 

4.4. plėtojant socialinę partnerystę; 

4.5. vykdant veiklos sklaidą. 

  

 
V. NUMATOMI REZULTATAI 

 
 

5. Įgyvendinus sveikatos stiprinimo programą: 

 

  5.1.  bus sukurta ir toliau tobulinama sveikatos ugdymo struktūra; 

  5.2. bendruomenė taps susitelkusi, santykiai taps tampresni, atviresni; 

  5.3.  ugdymo/-si, darbo aplinka bus sveikesnė, saugesnė, patrauklesnė; 

  5.4. vaikai ţinos sveikatą stiprinančius veiksnius, ugdysis įpročius sveikai gyventi; 

  5.5. bendruomenės nariai sistemingai ir įvairiomis formomis gaus informaciją sveikatos stiprinimo klausimais bei taps aktyvūs 

programos dalyviai; 

5.6. kils pedagogų kompetencija; 

  5.7. socialinių partnerių indėlis programos įgyvendinime bus tikslingas ir kryptingas; 

 5.8. su lopšelio – darţelio vykdoma sveikatos stiprinimo veikla bus supaţindinta visuomenė.  

 

VI.  PROGRAMOS VERTINIMAS 

  6.1. Siekiant kokybiško ir sistemingo sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo, numatoma organizuoti priemonių 

įgyvendinimo stebėseną, uţ kurią atsakinga sveikatos stiprinimo veiklos darbo grupė.  



7 

 

 6.2.  Kasmetinis sveikatos stiprinimo programoje numatytų priemonių realizavimo vertinimas atliekamas mokslo metų pabaigoje, 

vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis „Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas“, Vilnius 2007 ir 

„Sveikatą stiprinančią mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ Vilnius 2011. 

  6.3. Remiantis vertinimų rezultatais atliekamas sveikatos programos koregavimas, rengiama ataskaita įstaigos bendruomenei, 

kurioje  pristatomi esminiai pokyčiai, silpnosios vietos ir tobulintina veikla. 

 

 

VII. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

 7.1. Uţ programos įgyvendinimą atsakinga sveikatos stiprinimo veiklos grupė, patvirtinta lopšelio – darţelio direktoriaus  2015 m. 

birţelio 15 d. įsakymu Nr. V-20. 

 7.2. Sveikatos ugdymas - kompleksinė veikla, integruota į visą ugdymo programą, detalizuojama, numatomos programos 

įgyvendinimo  priemonės, parenkamos konkrečios veiklos.  

          7.3. Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė lopšelio – darţelio bendruomenei metų pabaigoje pateikia metinę ataskaitą, 

galutinę ataskaitą 2020 metų pabaigoje. 

         7.4. Apie programos vykdymą informuojama lopšelio-darţelio internetinėje svetainėje www.girinukas.kaunas.lm.lt, apie vykdomą 

sveikatos stiprinimo veiklą informuojama įstaigos stenduose. 

          7.5. Atsiţvelgiant į bendruomenės poreikius, programos įgyvendinimą, įstaigos metinį veiklos planą ir strateginį planą sveikatos 

stiprinimo programa gali būti koreguojama, pildoma naujomis veiklomis. 

 

VIII. PROGRAMOS LĖŠOS 

 

8.1. Programos įgyvendinimui bus skiriama dalis 2% pajamų mokesčio, savivaldybės ir valstybės biudţeto specialios tikslinės 

dotacijos (mokinio krepšelio lėšos).  
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SVEIKATOS STIPRINIMO 2016-2020 METŲ PROGRAMOS „MAŢAIS ŢINGSNELIAIS Į SVEIKATOS ŠALĮ“ 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

1. Sukurti lopšelyje – darţelyje „Girinukas“ sveikatos ugdymo struktūrą.  

  Priemonė Konkreti numatoma veikla Atsakingi asmenys Data 

1.1. Sudaryti sveikatos 

stiprinimo veiklos 

grupę. 

1.1.1. Sveikatos stiprinimo veiklos grupė sudaroma iš administracijos 

darbuotojų, pedagogų, tėvų bei visuomenės sveikatos specialisto. 

Direktorė Renata 

Drulienė 

2015-06 

1.2. Sukurti lopšelyje – 

darţelyje sveikatos 

stiprinimo veiklos 

sistemą.  

1.2.1.Kasmet koreguoti ir patvirtinti sveikatos stiprinimo veiklos grupę, 

Vaiko gerovės komisiją, pasiskirstyti atsakomybę uţ atskiras veiklos sritis. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė 

Kartą per 

metus 

1.3. Vertinti sveikatos 

stiprinimo veiklą, 

rezultatus, pokyčius. 

1.3.1. Bendruomenės nariai ir sveikatos stiprinimo veiklos grupė 

naudodamiesi metodinėmis rekomendacijomis vertina sveikatos stiprinimo 

veiklą. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė 

Kartą per 

metus 

1.3.2.Vertinimo išvadas panaudoti tolimesniam sveikatos stiprinimo veiklos 

planavimui ir tobulinimui. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė 

Kartą per 

metus 

1.4. Pateikti ataskaitas apie 

sveikatos stiprinimo 

veiklą, rezultatus.  

1.4.1. Informaciją paskelbti įstaigoje (stenduose, lankstinukuose, 

internetinėje svetainėje) bei uţ jos ribų.  

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė 

Nuolat 
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2. Gerinti įstaigos bendruomenės narių psichosocialinę sveikatą. 

 

 Priemonė Konkreti numatoma veikla Atsakingi asmenys Data 

2.1. Sudaryti galimybes 

dalyvauti sveikatos 

stiprinimo programoje 

visiems bendruomenės 

nariams. 

2.1.1. Į sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupę įtraukti ugdytinius, 

tėvus, pedagogus, administracijos darbuotojus, specialistus. 

Direktorė Renata 

Drulienė 

Nuolat 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicijuoti ir rengti 

priemones, 

numatančias 

bendruomenės narių 

gerų tarpusavio 

santykių  kūrimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Skleisti informaciją apie sveikatos stiprinimo veiklą įstaigoje 

(susirinkimuose, susibūrimuose ir kt.). 

Įstaigos pedagogai Nuolat 

 

2.2.2. Rūpintis įstaigos mikroklimato gerinimu, organizuojant seminarus, 

paskaitas, renginius ir kt.  

Direktorė Renata 

Drulienė, pavaduotoja 

ugdymui Birutė 

Bacvinkienė 

Nuolat 

2.2.3. Organizuoti edukacines išvykas bendruomenės nariams. Direktorė Renata 

Drulienė, pavaduotoja 

ugdymui Birutė 

Bacvinkienė 

Du kartus per 

metus 

2.2.4.Skatinti lopšelio-darţelio bendruomenę laikytis įstaigos bendruomenės 

etikos kodekso.  

Direktorė Renata 

Drulienė 

Nuolat 

2.2.5. Diskusija: „Kūrybiška tėvystė“. Montessori gr. 

pedagogai 

2016 m. 

2.2.6. Tėvelių inicijuota veikla: „Laiškas vaikams“. ,,Ţiogelių“ gr. 

pedagogai ir tėveliai 

2016 m. 
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2.2. 7. Akcija „Nusišypsokime“, skirta pasaulinei tolerancijos dienai.  Montesori gr. 

pedagogai 

Kartą per 

metus 

2.2.8. Akcija „Dovanokime šypsenas“, skirta pasaulinei psichikos dienai 

paminėti. 

„Gandriukų“ gr. 

pedagogai 

Kartą per 

metus 

2.2.9. Akcija  „Kaip smagu, ar galiu ţaisti kartu?“  „Gandriukų“ gr. 

pedagogai 

2015-2020 m. 

2.2. 10.  Teminė savaitė „Sveikatos ir draugystės šventė“. „Gandriukų“ gr. 

pedagogai 

Kartą per 

metus 

2.3.15. Diskusijos: „Kaip drąsiai kalbėti apie savo jausmus ir savijautą?“. „Gandriukų“ gr. 

pedagogai 

2015-2020 m. 

2.3.16. Tyrinėti tinkamą ir netinkamą elgesį, sukuriant problemines 

situacijas. 

„Gandriukų“ gr. 

pedagogai 

2015-2020 m. 

2.3.17. Diskusija su tėveliais „IKT vartojimo namuose ypatumai – tėvų 

dėmesys į tai, ką vaikai ţaidţia kompiuteriu“.   

„Gandriukų“ gr. 

pedagogai 

2015-2020 m. 

2.4.  Taikyti relaksacijos 

technikas ugdomojoje 

veikloje.  

2.4.1. Taikyti muzikos garsų terapiją. Muzikos pedagogė 

Lina Kanapinskaitė 

2016-2020 m. 

2.4.2. Taikyti ritmikos bei kvėpavimo technikas, mokant atsipalaiduoti. Specialistų komanda 2016-2020 m. 

2.4.3. Integruoti muziką į vaizduojamojo meno veiklas, logopedines 

pratybas.   

Specialistų komanda 2016-2020 m. 

2.4.4. Taikyti emocinio imitavimo metodo elementus muzikos 

uţsiėmimuose.  

Muzikos pedagogė 

Lina Kanapinskaitė 

2016-2020 m. 



11 

 

2.4.5. Taikyti netradicines dailės technikas. 

 

Menų pedagogė 

Renata Jurgelevičienė 

2016-2020 m. 

2.4.6. Ţaisti atliekant sensomotorinius eksperimentus (druskos tešlos, 

neniutoninio skysčio gamyba ir kt.).  

Grupių pedagogai 2016-2020 m. 

2.4.7. Uţsiimti veikla su natūraliomis medţiagomis. Pynimas iš augalų.  „Boruţėlių“ gr. 

pedagogai 

Kasmet pagal 

sezoniškumą 

2.4.8. Akcija „Tylos takeliu“.  Montesori gr. 

pedagogai 

Kasmet 

paskutinį 

balandţio 

mėnesio 

trečiadienį 

2.4.9. Meno, muzikos ir pasakos terapija „Emocijų atspindţiai“, aplankant 

kitų grupių vaikus.  

Montesori gr. 

pedagogai 

Kartą per 

metus 

2.4.10. Eksperimentinė veikla „Kokiomis kūno dalimis gali piešti?“  „Kankorėţiukų“ gr. 

pedagogai 

2017 m. 

  2.4.11. Praturtinti  papildomų būrelių veiklas relaksacinio pobūdţio 

uţsiėmimais (vaidyba, keramika ir kt.). 

Direktorė Renata 

Drulienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Birutė Bacvinkeinė 

2016-2020 m. 
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3. Skatinti bendruomenės narių fizinį aktyvumą, higienos bei sveikos mitybos įpročių formavimą.  

 Priemonė Konkreti numatoma veikla Atsakingi asmenys Data 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įtraukti įstaigos 

bendruomenę į fizinį 

aktyvumą 

skatinančias veiklas.  

3.1.1. Sporto renginys: „Aš, tėtis ir mama linksmai sportuojam visada“.  „Kankorėţiukų“ gr. 

pedagogai 

Kartą per metus 

3.1.2. Šventė: „Galiūnų varţytuvės“. Montesori gr. 

pedagogai 

2016 m. 

3.1.3. Tarpgrupinės plaukimo varţybos „Vaikystė“ – „Girinukas“. Priešmokyklinių 

grupių pedagogai, 

plaukimo treneriai 

Kasmet 

geguţės – 

birţelio mėn. 

3.1.4. Rytmetis taisyklingos laikysenos profilaktikai: „Mes stiprūs, sveiki, 

ţvalūs, linksmi!”.  

„Pelėdţiukų“ gr. 

pedagogai 

Kartą per metus 

3.1.5. Muzikinė – sportinė pramoga su grupės tėveliais, seneliais.  „Voveriukų“ gr. 

pedagogai 

Kartą per metus 

3.1.6. Šventė „Šoku ir dainuoju, šypsaus ir sportuoju“. „Ţiogelių“ gr. 

pedagogai 

Kartą per metus 

3.1.7. Tradicinė sporto šventė miške: „Ţiemos linksmybės ir išdaigos“.  „Skruzdėliukų“ gr. 

pedagogai 

Kartą per metus 

3.1.8. „Sniego šventė“, skirta pasaulinei sniego dienai. Montesori gr. 

pedagogai 

Kartą per metus 

sausio 18 d. 

3.1.9. Projektas: „Groţis, sportas, sveikata mus telydi visada“. „Giliukų“ gr. 

pedagogai 

2017 m. 

3.1.10. Eksperimentinė veikla: „Laivelius plukdysiu – su botais po balas 

lakstysiu“. 

„Giliukų“ gr. 

pedagogai 

2016 m. 

balandţio mėn. 
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3.2. Uţtikrinti mitybos ir 

geriamojo vandens 

prieinamumą. 

3.2.1.Dalyvauti organizuojant vaikų maitinimo prieţiūrą, skatinant sveiką 

mitybą bei sveikos mitybos įgūdţių formavimą: 

 paįvairinti valgiaraštį (įtraukti į racioną daugiau darţovių ir vaisių, pieno 

produktų, ţuvies ir kt.); 

 papildyti meniu ekologiškais maisto produktais (duona, sūris, varškė, 

pienas, darţovės, vaisiai ir kt.). 

Direktorė Renata 

Drulienė, bendrosios 

praktikos slaugytoja 

Joana Račkaitienė, 

pedagogai 

Nuolatos 

3.2.2. Aprūpinti darţelio bendruomenę geriamuoju vandeniu. Direktorė Renata 

Drulienė, bendrosios 

praktikos slaugytoja 

Joana Račkaitienė 

Nuolatos 

3.2.3. Tėvelių veikla „Maistas – draugas, maistas – priešas“. „Meškiukų“ gr. 

pedagogai 

2017 m. 

3.2.4. Edukacinė išvyka į girininkiją: „Vaistiniai augalai“. Priešmokyklinių 

grupių pedagogai 

Kartą per metus 

3.2.5. Eksperimentinė veikla „Sveikuolių arbatėlė“. „Boruţėlių“ gr. 

pedagogai 

2016 m. 

3.2.6. Akcija „Braškių diena“. „Pumpurėlių“ gr. 

pedagogai 

Kartą per metus 

birţelio mėn. 

3.2.7. Akcija: „Paragauk sveikuolių sulčių“ Montesori gr. , 

„Boruţėlių“ gr. 

Kartą per metus 

3.2.8. Projektas  „Vandens lašelyje telpa gyvybė“. Specialistų komanda 2017 m. 

3.2.9. Anketinė apklausa „Mėgstamiausias patiekalas“ (darţelyje, namuose).  Montesori gr. 

pedagogai 

Kartą per metus 

sausio mėn. 
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3.2.10. Vaikų idėjos meniu sudarymui „Sveiko maisto valgiaraštis“.  Montesori gr. 

pedagogai 

Kartą per metus 

spalio mėn. 

3.2.11. Eksperimentinė veikla „Paragauk ir atspėk“. „Pelėdţiukų“ gr. 

pedagogai 

2016 m. kovo 

mėn. 

3.2.12. Sveiko maisto akcija „Gaminkime salotas“.   „Ţiogelių“ grupės 

pedagogai 

Kartą per metus 

3.2.13. Viktorina „Ką aš ţinau apie vaisius ir darţoves?“. „Kankorėţiukų“ gr. 

pedagogai 

Kartą per metus 

3.2.14. Diskusijos tėvų susirinkimo metu „Sveiko maisto piramidė“.  „Kankorėţiukų“ gr. 

pedagogai 

2017 m. 

3.3. Formuoti vaikų 

higieninius įgūdţius. 

3.3.1. Viktorina „Ką reikia daryti, kad būčiau švarus ir sveikas“.  „Spindulėlių“ gr. 

pedagogai 

Kartą per metus 

3.3.2. Diskusija „Myliu savo dantukus“.  „Meškiukų“ gr. 

pedagogai 

Kartą per metus 

3.3.3. Akcija „Plauk rankas, saugok save ir kitus“. „Skruzdėliukų“ gr. 

pedagogai 

Kartą per metus 

3.3.4. Pasaulinė burnos sveikatos diena „Švęskime su sveika šypsena“.  Montesori gr. 

pedagogai 

2017 m. kovo 

20 d. 

3.3.5. Susitikimas su odontologu, sveikatos prieţiūros specialistu.  „Kankorėţiukų“ gr. 

pedagogai 

Kartą į metus 

3.3.6. Diskusija: „Kaip mes ugdome vaiko higieninius įgūdţius?“. „Giliukų“ gr. 

pedagogai 

2016 m. 
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3.3.7. Sveikos gyvensenos nuostatų formavimas, panaudojant kompiuterine 

programa Blubbr sukurtas viktorinas.  

 

Logopedė Salvinija 

Jegelevičienė 

2016-2020 m. 

3.3.8. Interaktyvaus ţaislo „Šnekutis“ panaudojimas, skatinant taisyklingai 

įvardinti su higienos procedūromis susijusius veiksmus.  

 

Logopedė Salvinija 

Jegelevičienė 

2016-2020 m. 

3.4. Puoselėti 

bendruomenės narių 

grūdinimosi įpročius. 

3.4.1. Tėvų veikla: „Mano vaikui – visa, kas sveika“.  „Pelėdţiukų“ gr. 

pedagogai 

Kartą per metus 

pavasarį 

3.4.2. Eksperimentinė veikla „Pėdutės, lygios ir spygliuotos, masaţuokite 

mus“.  

„Kankorėţiukų“ gr. 

pedagogai 

2016 m. 

3.5.  Ugdyti vaikų 

saugaus elgesio 

įgūdţius. 

3.5.1. Atnaujinti pirmosios pagalbos vaistinėles grupėse, aprūpinti jomis ir 

specialistus. 

Bandrosios praktikos 

slaugytoja Joana 

Račkaitienė 

2016-2020 m. 

3.5.2. Ţaidimų popietė „Būk atidus, būk atsargus, sveikas grįţki į namus!”.  „Pelėdţiukų“ gr. 

pedagogai 

2015 m. 

lapkričio mėn. 

3.5.3. Diskusija su tėveliais „Ar saugus mano vaikas?“ “Skruzdėliukų“ gr. 

pedagogai 

2016 m. 

3.5.4. Ekologinė akcija „Aš noriu augti sveikoje, graţioje, saugioje 

aplinkoje“. 

„Giliukų“ gr. 

pedagogai 

2016 m. 

balandţio mėn. 

3.5.5. Viktorina „Kas atsitiktų, jeigu...“.  „Gandriukų“ gr. 

pedagogai 

Kartą per metus 

3.5.6. Inicijuoti pokalbius temomis:  

 kaip iškviesti pagalbą telefonu; 

 kaip elgtis išgirdus civilinės saugos sirenos kaukimą; 

Priešmokyklinių 

grupių pedagogai 

2015-2020 m. 
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 kaip elgtis išgirdus priešgaisrinės signalizacijos aliarmo signalą; 

 kaip elgtis jei namuose kilo gaisras; 

 kaip elgtis jei esi vienas namuose; 

 kaip elgtis uţstrigus lifte; 

 kaip saugiai pereiti gatvę; 

 vaiko saugus elgesys aplinkoje. 

 

4. Kurti sveikatingumą skatinančią ugdymo/-si ir darbo aplinką. 

 Priemonė Konkreti numatoma veikla Atsakingi asmenys Data 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinti lopšelio- 

darţelio „Girinukas“ 

vidaus patalpas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Atlikti patalpų remontą: 

 renovuoti dailės studiją, įsigyjant baldus, pritaikytus vaikams; 

 pritaikyti salę vaikų ugdymo veikloms (kūno kultūrai, muzikai, 

renginiams.). 

Direktorė Renata 

Drulienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Birutė Bacvinkienė, 

direktorės 

pavaduotoja ūkiui 

Irena Varnienė 

2016-2020 

4.1.2. Praturtinti darţelio grupių ugdymo/-si aplinką: 

 įsigyti įvairesnių priemonių eksperimentams ir tyrinėjimams,  

sensomotoriniam lavinimui, judrumo skatinimui; 

 pritaikyti vaikams baldus grupėse saugiai ugdymo/-si aplinkai 

uţtikrinti; 

 įrengti visose grupėse vaikų poilsio kampelius; 

 atnaujinti susidėvėjusias lovas bei minkštąjį lovos inventorių. 

Direktorė Renata 

Drulienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Birutė Bacvinkienė, 

direktorės 

pavaduotoja ūkiui 

Irena Varnienė 

2016-2020 m. 
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  4.1.3. Renovuoti rūsio patalpas bei įrengti poilsio zoną įstaigos bendruomenei. Direktorė Renata 

Drulienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Birutė Bacvinkienė, 

direktorės 

pavaduotoja ūkiui 

Irena Varnienė 

2016-2020 m. 

4.2. 

 

 

 

 

 

Gerinti lopšelio - 

darţelio lauko 

aplinkos saugumą, 

funkcionalumą bei 

estetinį vaizdą. 

 

 

 

4.2.1. Atnaujinti lauko įrengimus: 

 aprūpinti lauko aikšteles nauju inventoriumi (pavėsinėmis, stalais, 

suolais ir kt.); 

 papildyti lauko aikšteles nauja, funkcionalia, saugia įranga (sporto 

įrenginiais, lauko ţaidimų priemonėmis) ir pakloti specialią dangą po 

ja. 

 įrengti takelius, kuriuos sudaro skirtingo šiurkštumo paviršiaus 

atkarpos (smėlis, dirbtinė ţolė, ţvyras, skujos, akmenukai, droţlės, 

medţio šakelės, eglių kankorėţiai ir pan.), skirtos vaikščioti basomis. 

 

Direktorė Renata 

Drulienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Birutė Bacvinkienė, 

direktorės 

pavaduotoja ūkiui 

Irena Varnienė 

2016-2020 m. 

4.2.2. Puoselėti lopšelio-darţelio aplinkos ţaliąsias zonas. Įstaigos bendruomenė 2016-2020 m. 

4.2.3. Eksperimentinė veikla: „Pumpurėlių sodelis“. „Pumpurėlių“ gr. 

pedagogai 

 

Kartą per 

metus 

vasario -

geguţės mėn. 

4.2.4. Eksperimentinė veikla „Kai sėklytę pasodinsiu...“ „Skruzdėliukų“ gr. 

pedagogai 

Kartą per 

metus 

pavasarį 

4.2.5. Švaros akcija „Mes rūšiuojam“. „Meškiukų“ gr. 

pedagogai 

2016-2018 m. 
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4.3. Vykdyti vaikų 

alerginių susirgimų 

profilaktiką. 
 

4.3.1. Įsigyti higienines bei valymo priemones, prioritetą teikiant alergologų ir 

pulmonologų draugijų rekomenduojamiems produktams. 

Direktorės 

pavaduotoja ūkiui 

Irena Varnienė 

2016-2020 m. 

4.3.2. Įsigyti iš sintetinio pluošto pagamintas pagalves, nesukeliančias alergijos 

dulkių erkutėms. 

Direktorės 

pavaduotoja ūkiui 

Irena Varnienė 

2016-2020 m. 

 

5. Plėtoti lopšelio-darţelio bendruomenės sveikatos saugojimo kompetenciją. 

 Priemonė Konkreti numatoma veikla Atsakingi asmenys Data 

5.1. Tobulinti pedagogų 

sveikatos saugojimo 

kompetenciją. 

5.1.1. Dalyvauti seminaruose, konferencijose, paskaitose, susijusiose su 

sveikatos ugdymu ir stiprinimu. 

Direktorė Renata 

Drulienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Birutė Bacvinkienė 

2016-2020 m. 

5.1.2. Dalyvauti miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose. Direktorė Renata 

Drulienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Birutė Bacvinkienė, 

pedagogai 

2016-2020 m. 

5.1.3. Dalintis gerąja darbo patirtimi sveikatinimo klausimais įstaigoje ir uţ 

jos ribų. 

Direktorė Renata 

Drulienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Birutė Bacvinkienė, 

pedagogai 

2016-2020 m. 
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5.2. Įsigyti metodinės 

medţiagos ir kitų 

priemonių, susijusių 

su sveikatos ugdymu. 

5.2.1. Paįvairinti metodinę medţiagą, skirtą sveikatos kompetencijai 

tobulinti.  

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Birutė Bacvinkienė 

2016-2020 m. 

5.3 Minėti įsimintinas 

dienas susijusias su 

sveikatos puoselėjimu. 

5.3.1. Pagal įstaigoje  pasirengtą kalendorių (priedas Nr. 1) įvairiomis 

formomis  paminėti dienas susijusias su sveikatingumu. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė 

 

5.4. Įtraukti socialinius 

partnerius, 

įgyvendinant 

sveikatingumo 

programą. 

5.3.1.Įgyvendinant sveikatingumo programą bendradarbiauti su: 

 Kauno kolegijos J. Vienoţinskio menų fakulteto ikimokyklinio 

ugdymo katedra. 

 Kauno „Atţalyno“ vidurine mokykla. 

 Dainavos seniūnija. 

 Atviros Lietuvos fondo projekto „Gera pradţia“ tinklo švietimo 

įstaigomis. 

 Programos „Zipio draugai“ vykdytoju Lietuvoje viešąja įstaiga 

„Vaiko labui“. 

 M. Montessori metodo tinklo švietimo įstaigomis; 

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centru. 

 Kauno psichologine pedagogine tarnyba. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė 

Nuolatos 

2016-2020 m. 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

6. Sisteminti, analizuoti bei skleisti patirtį sveikatos stiprinimo klausimais įstaigoje ir uţ jos ribų. 

 Priemonė Konkreti numatoma veikla Atsakingi asmenys Data 

6.1. Įtraukti sveikatos 

ugdymą į įstaigos 

strateginį ir metinį 

veiklos planus 

6.1.2. Sveikatos ugdymą integruoti į ikimokyklinio amţiaus vaikų 

ugdymo programą, ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos planus. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui Birutė 

Bacvinkienė, pedagogai 

2016-2020 m. 

6.2. 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

Skleisti sveikatinimo 

idėjas įstaigoje arba uţ 

jos ribų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Piešinių paroda: „Mano jausmai - spalvoti“. „Gandriukų“ gr. 2016-2020 m. 

6.2.2. Knygelių apie sveikatą paroda „Knygutę vartai, daug suţinai“.   „Pelėdţiukų“ gr. Kartą per metus 

6.2.3.Vaikų piešinių paroda „Noriu augti sveikas“. „Ţiogelių“ gr. Kartą per metus 

6.2.4. Paroda - drabuţių kolekcijos pristatymas „Sportiniai 

marškinėliai“. 

„Boruţėlių“ gr 2016-2020 m. 

6.2.5. Piešinių paroda „Saugau save ir kitus“. „Meškiukų“ gr. 2016-2020 m. 

6.2.6. Fotoparoda „Aš, tėtis ir mama aktyvūs visada“. „Giliukų“ gr. 2018 m. 

6.2. 7. Fotoalbumo pristatymas „Aš augu“. Montesori gr. Kartą per metus 

6.2. 8. Piešinių paroda „Kai aš uţaugsiu...“. „Kankorėţiukų“ gr. 2017 m. 

6.2.9. Fotoparoda „Mes sveiki ir vikrūs“. „Skruzdėliukų“ gr. 2016 m. 

6.2.10. Plakatų paroda „Sveikata - brangiausias turtas“.  „Voveriukų“, 

„Spindulėlių“ gr., menų 

pedagogė Renata 

2017 m. 
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Jurgelevičienė 

6.2.11. Lankstinukai tėvams apie vaikų sveikatinimą.  „Spindulėlių“ gr. 

ugdytiniai, studentai 

2017 m. 

6.2.12. Metodinė valandėlė „Sveikatos istorijos“. Menų pedagogė Renata 

Jurgelevičienė 

2017 m. 

6.2.13. Leidinys tėvams „Mano diena darţelyje“.  Montesori gr. 2018 m. 

6.2.14. Tėvų ir vaikų knyga „Sportuojanti šeima“. Montesori gr. 2016-2019 m. 

6.2. 5. Stendiniai pranešimai apie sveikatos aktualijas. „Giliukų“ ir 

„Skruzdėliukų“ gr. 

2016-2020 m. 

6.3. Vykdyti sveikatinimo 

sklaidą internetinėje 

erdvėje. 

6.3.1. Naujausi renginiai keliami į Padlet platformą.  Menų pedagogė Renata 

Jurgelevičienė 

2016-2020 m. 

6.3.2. Lopšelio-darţelio „Girinukas“ internetinė svetainė. Raštvedė – archyvarė 

Daiva Kostkevičienė 

2016-2020 m. 

6.3.3. Kitos internetinės erdvės. Įstaigos bendruomenė 2016-2020 m. 

Programą parengė sveikatos stiprinimo darbo grupė 

sudaryta Kauno lopšelio-darţelio „Girinukas“ direktorės  

2015 m. birţelio 15 d. įsakymu Nr. V-20. 

PRITARTA  

Kauno lopšelio-darţelio „Girinukas“ 

įstaigos tarybos 2015m. rugpjūčio 31d. 

posėdţio protokolu Nr. 5 
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Patikslintas    2016 metų sveikatingumo renginių planas  

1. ,,Montesori“ gr. renginiai 2016 m. 

 

 

Renginys Data Atsakingi Vykdytojai Papildoma informacija apie 

renginį 

,,Sniego diena“ 2016-01-18 Montesori gr. Montesori gr.  

 

(Ne)mėgstamiausias  patiekalas 

darţelyje  

ir namuose“ 

 Vaikų idėjos meniu sudarymui 

,,Sveiko  maisto valgiaraštis“ 

 

2016-01/2016-02 

 

Montesori gr. 

,,Gandriukų“ gr. 

Lopšelio-darţelio 

bendruomenė 

Darţelio ugdytinių ir tėvelių 

anketinė apklausa (raštu), 

inteviu. 

Akcija ,,Tylos takeliu“  2016-04-25 

 

Montesori gr. Lopšelio-darţelio 

bendruomenė 

Akcija skirta kovos su triukšmu 

dienai paminėti 

Sportinė pramoga gamtoje ,,Sportas –

sveikata“  

 

2016-05 Montesori gr. Montesori gr. ugdytiniai, jų 

tėvai 
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Diskusija ,,Kūrybiška tėvystė“ 2016-09 Montesori gr. Montesori gr.  

,,Paragauk sveikuolių sulčių“ 

 

2016-10 Montesori gr. 

,,Boruţėlių“ gr. 

Lopšelio-darţelio 

bendruomenė 

 

Akcija ,,Papuoškime medį“ 

 

2016-10-22 Montesori gr. Lopšelio-darţelio 

bendruomenė 

Akcija skirta pasaulinei 

tolerancijos dienai paminėti 

,,Diena be saldumynų“ 2016-11 Montesori gr. 

,,Pelėdţiukų“ gr. 

Lopšelio-darţelio 

bendruomenė 

 

,,Pasakos terapija“   

 

2016-12 Montesori gr. 

,,Gandriukų“ gr. 

Montesori gr. 

,,Gandriukų“ gr. 

,,Pelėdţiukų“ gr. ir visi 

norintys...:) 

Skatinti vaikus išreikšti 

emocijas dalyvaujant  kitų 

grupių pedagogams 

 

 

1. ,,Pelėdţiukų“ gr. renginiai 2016 m. 

Renginys Data Atsakingi Vykdytojai Papildoma informacija apie 

renginį 

Viktorina „Ką turiu ţinoti, kad augčiau 

sveikas?“ 

2016-01 ,,Pelėdţiukų“ gr. ,,Pelėdţiukų“ gr. 

,,Voveriukų“ gr. 
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Eksperimentinė veikla ,,Paragauk ir 

atspėk“ 

2016-03 ,,Pelėdţiukų“ gr. ,,Pelėdţiukų“ gr. 

 

 

Knygelių apie sveikatą paroda 

,,Knygutę vartai, daug suţinai“ 

2016-04 ,,Pelėdţiukų“ gr. Lopšelio-darţelio 

bendruomenė 

 

Ţaidimų popietė ,,Būk atidus, būk 

atsargus, sveikas grįţki į namus“ 

 

2016-05 ,,Pelėdţiukų“ gr. ,,Pelėdţiukų“ gr.  

Tėvų veikla: ,,Mano vaikui-visa, kas 

sveika“ 

2016-10 ,,Pelėdţiukų“ gr. ,,Pelėdţiukų“ gr. ugdytiniai ir 

tėvai 

 

,,Diena be saldumynų“ 2016-11 ,,Pelėdţiukų“ gr. 

Montesori gr. 

Lopšelio-darţelio 

bendruomenė 

 

 

2. ,,Voveriukų“ gr. renginiai 2016 m. 

 

Renginys Data Atsakingi Vykdytojai Papildoma informacija apie 

renginį 

Viktorina „Ką turiu ţinoti, kad augčiau 

sveikas?“  

2016-01 ,,Pelėdţiukų“ gr. ,,Pelėdţiukų“ gr. 

,,Voveriukų“ gr. 

 

Sportinė pramoga ,,Sportiniai ţaidimai 

palydint ţiemą“ 

2016-02 ,,Voveriukų“ gr. ,,Voveriukų“ gr.  
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Plakatų paroda,,Sveikata-brangiausias 

turtas“ 

2016-04 ,,Voveriukų“ gr. ,,Spindulėlių“, ,,Voveriukų“, 

,,Pelėdţiukų“ ir visi norintys 

Sportinė pramoga bus 

vykdoma su buvusiais 

įstaigos ugdytiniais 

(mokiniais) 

Sportinė pramoga ,,Estafetės – jėga“ 2016-05 ,,Voveriukų“ gr. ,,Voveriukų“ gr., moksleiviai  

Tarpgrupinės plaukimo varţybos 2016 - 06 Plaukimo treneriai ,,Voveriukų“ gr., ,,Spindulėlių“ 

gr., ,,Ţiogelių“ gr., ,,Boruţėlių“ 

gr. 

 

Diskusijos saugumo tematika 2016-09 ,,Voveriukų“ gr. ,,Voveriukų“ gr.  

Ekskursija į saugaus eismo mokyklą 2016-10 ,,Voveriukų“ gr. ,,Voveriukų“ gr., ,,Spindulėlių“ 

gr. 

 

Sportas, muzika gera-mes sportuojam 

su daina 

2016-11 ,,Voveriukų“ gr., 

kūno kultūros 

pedagogė, muzikos 

pedagogė 

,,Voveriukų“ gr.  

Popietė ,,Gaminam ir skanaujam 

sveikuolišką maistą“ 

2016-12 ,,Voveriukų“ gr. ,,Spindulėlių“ gr., ,,Voveriukų“ 

gr., ,,Pelėdţiukų“ gr. 
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3. ,,Kankorėţiukų“ gr. renginiai 2016 m. 

Renginys Data Atsakingi Vykdytojai Papildoma informacija apie 

renginį 

Eksperimentinė veikla ,,Pėdutės lygios 

ir spygliuotos, masaţuokite mus“   

2016-02-19 ,,Kankorėţiukų“ gr. ,,Kankorėţiukų“ gr.  

Sporto renginys ,,Aš, tėtis ir mama 

linksmai sportuojam visada“  

2016-05 ,,Kankorėţiukų“ gr. ,,Kankorėţiukų“ gr.  

 

4. ,,Skruzdėliukų“ gr. renginiai 2016 m. 

Renginys Data Atsakingi Vykdytojai Papildoma informacija apie 

renginį 

Tradicinė sporto šventė miške ,,Ţiemos 

linksmybės ir išdaigos“ 

2016-02-29 ,,Skruzdėliukų“ gr. ,,Skruzdėliukų“ gr.  

Akcija ,,Plauk rankas, saugok save ir 

kitus“ 

2016-11 ,,Skruzdėliukų“ gr. ,,Skruzdėliukų“ gr.  

 

5. ,,Meškiukų“ gr. renginiai 2016 m. 

Renginys Data Atsakingi Vykdytojai Papildoma informacija apie 

renginį 

Tėvelių veikla ,,Maistas – draugas, 

maistas – priešas“ 

2016-02 ,,Meškiukų“ gr. ,,Meškiukų“ gr.  

Diskusija ,,Myliu savo dantukus“ 2016-03 ,,Meškiukų“ gr. ,,Meškiukų“ , ,,Boruţėlių“ gr.  
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Šventinė popietė ,,Valgau sveikai, 

gyvenu linksmai“ 

2016-04 ,,Meškiukų“ gr. ,,Meškiukų“ gr.  

Akcija ,,Diena be automobilio“ 2016-09-22 ,,Meškiukų“ gr., 

kūno kultūros 

pedagogė 

Įstaigos bendruomenė Akcija skirta paminėti 

Tarptautinei dienai be 

automobilio  

Švaros akcija ,,Mes rūšiuojam“ 2016-10 ,,Meškiukų“ gr. ,,Meškiukų“ gr., 

,,Giliukai“ gr. 

 

 

6. ,,Giliukų“ gr. renginiai 2016 m. 

Renginys Data Atsakingi Vykdytojai Papildoma informacija apie 

renginį 

Eksperimentinė veikla „Laivelius 

plukdysiu – su botais po balas lakstysiu“ 

2016 -04 ,,Giliukų“ gr.“ ,,Giliukų“ gr.  

 Ekologinė akcija „Aš noriu augti 

sveikoje, graţioje, saugioje aplinkoje“ 

2016-05 ,,Giliukų“ gr. ,,Giliukų“ gr.  

Grūdinimosi kompleksas „Sveikatos 

aruodas“ 

2016-06  ,,Giliukų“ gr. ,,Giliukų“ gr., įstaigos 

bendruomenė 

 

Diskusija „Per vasarėlę gerokai 

paaugsiu ir sveikas rugsėjį į darţelį 

trauksiu“ 

2016-09 ,,Giliukų“ gr. ,,Giliukų“ gr. Susitikimas su bendrosios 

praktikos slaugytoja 

J.Račkaitiene 
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7. ,,Boruţėlių“ gr. renginiai 2016 m. 

Renginys Data Atsakingi Vykdytojai Papildoma informacija apie 

renginį 

Veikla su natūraliomis medţiagomis. 

Pynimas iš augalų 

2016-06-23 ,,Boruţėlių“ gr. ,,Boruţėlių“ gr.,  

įstaigos bendruomenė 

 

Akcija: „Paragauk sveikuolių sulčių“ 2016-10 ,,Boruţėlių“ gr. ,,Boruţėlių“ gr.  

Eksperimentinė veikla „Sveikuolių 

arbatėlė“ 

2016-11-11 ,,Boruţėlių“ gr. ,,Boruţėlių“ gr.  

 

8. ,,Gandriukų“ gr. renginiai 2016 m. 

Renginys Data Atsakingi Vykdytojai Papildoma informacija apie 

renginį 

Teminė savaitė „Sveikatos ir draugystės 

šventė“ 

2016-04-07 ,,Gandriukų“ gr. ,,Gandriukų“ gr.  

Viktorina „Kas atsitiktų, jeigu...“. 2016-05 ,,Gandriukų“ gr. ,,Gandriukų“ gr., ,,Boruţėlių“  

 Akcija „Kaip smagu, ar galiu ţaisti 

kartu?“ 

2016-09 ,,Gandriukų“ gr. ,,Gandriukų“ gr.  

Akcija „Dovanokime šypsenas“ 2016-10-10 ,,Boruţėlių“ gr. ,,Boruţėlių“ gr., Akcija skirta pasaulinei 
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įstaigos bendruomenė psichikos dienai paminėti 

 

9.  ,,Pumpurėlių“ gr. renginiai 2016 m. 

Renginys Data Atsakingi Vykdytojai Papildoma informacija apie 

renginį 

Ţiemos pramoga "Sniego diena" 2016-01-18  ,,Pumpurėlių“ gr. Įstaigos bendruomenė  

Eksperimentinė veikla “Pumpurėlių 

sodelis” 

2016 - 02 ,,Pumpurėlių“ gr. ,,Pumpurėlių“ gr.  

Akcija “Braškių diena” 2016 - 06 ,,Pumpurėlių“ gr. ,,Pumpurėlių“ gr.  

 

10.  ,,Spindulėlių“ gr. renginiai 2016 m. 

Renginys Data Atsakingi Vykdytojai Papildoma informacija apie 

renginį 

Viktorina “Ką reikia daryti, kad būtum 

švarus ir sveikas”   

2016 - 02 ,,Spindulėlių“ gr. ,,Spindulėlių“ gr.  

Akcija  “Noriu augti sveikoje, graţioje, 

saugioje aplinkoje”   

2016 - 04 ,,Spindulėlių“ gr. Įstaigos bendruomenė  

Tarpgrupinės plaukimo varţybos  2016 – 05/06 Plaukimo treneriai ,,Spindulėlių“ gr., ,,Voveriukų“  
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gr., ,,Ţiogelių“ gr. 

Edukacinė išvyka į girininkiją.  

(geguţės-birţelio mėn.) 

2016-05/06 ,,Spindulėlių“ gr. ,,Spindulėlių“ gr.  

Forumas  “Vaiko saugus elgesys 

aplinkoje”   

2016-09 ,,Spindulėlių“ gr. Įstaigos bendruomenė  

Akcija “Paragauk sveikuolių sulčių”  2016-10 ,,Spindulėlių“ gr. ,,Spindulėlių“ gr.  

Sportinė pramoga “Jeigu nori būti 

sveikas, tai sportuok” 

2016-11 ,,Spindulėlių“ gr., 

kūno kultūros 

pedagogė 

,,Spindulėlių“ gr.  

 

11.  ,,Ţiogelių“ gr. renginiai 2016 m. 

Renginys Data Atsakingi Vykdytojai Papildoma informacija apie 

renginį 

Tėvelių inicijuota veikla ,,Laiškas 

vaikams“ 

2016-03 ,,Ţiogelių“ gr. ,,Ţiogelių“ gr.  

Šventė ,,Šoku ir dainuoju šypsaus ir 

sportuoju„„ 

2016-06 ,,Ţiogelių“ gr. ,,Ţiogelių“ gr. Į šventė pasikvies dar 2-3 

ugdytinių grupes 

Sveiko maisto akcija ,,Gaminkime 

salotas„„ 

2016-10 ,,Ţiogelių“ gr. ,,Ţiogelių“ gr. Akcijoje galės dalyvauti visos 

įstaigos grupės 
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Priedas Nr.1 

Įsimintinos dienos, skirtos sveikatingumui  paminėti 

   Rugsėjo įsimintinos dienos                              

 09 - Tarptautinė groţio diena 

 22 - Tarptautinė diena be automobilio 

   Spalio įsimintinos dienos 

 Kūno kultūros ir sporto diena  (kilnojama šventė) 

Pirmąjį spalio šeštadienį Lietuvoje švenčiama Kūno kultūros ir sporto diena.  

Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu, ši diena į atmintinų datų sąrašą įtraukta 2008-aisiais. Kūno kultūros ir sporto dienai paminėti 

pirmasis spalio šeštadienis pasirinktas neatsitiktinai – 1934 metų spalio 1 d. pradėjo veikti pirmoji valstybinė sporto institucija – Kūno 

kultūros rūmai, kurie, be kita ko, pradėjo rūpintis ir visos tautos kūno kultūra, skiepijo mintį, jog svarbiausia – sveika ir išauklėta tauta.  

Tad, nors vieną dieną metuose pasportuokime drauge? Juk neveltui sakoma: sportas - sveikata! 

 01 - Tarptautinė pagyvenusių ţmonių diena 

 04 - Pasaulinė gyvūnijos diena 

 10 - Pasaulinė psichinės sveikatos diena 

 15 - Pasaulinė baltosios lazdelės (aklųjų) diena 

 16 - Pasaulinė maisto diena 

 18 - Saldţiausia diena (kilnojama) 

Rašytojas Murėjus N. Rothbardas iš Klivlendo pasiūlė švęsti Saldţiausią dieną (Sweetest day) trečiąjį spalio šeštadienį. Šią dieną jis kviečia visus 

dovanoti nedideles saldţias dovanėles draugams, artimiesiems ir kaimynams, parodant jiems, kad jie mylimi ir vertinami. 

    

http://www.ltvirtove.lt/kalendorius.php?lt=kuno_kulturos_ir_sporto_diena
http://www.ltvirtove.lt/kalendorius.php?lt=kilnojamos_kataliku_sventes
http://www.ltvirtove.lt/kalendorius.php?lt=tarptautine_pagyvenusius_zmoniu_diena
http://www.ltvirtove.lt/kalendorius.php?lt=pasauline_gyvunijos_diena
http://www.ltvirtove.lt/kalendorius.php?lt=saldziausia_diena
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 Lapkričio įsimintinos  dienos 

 16 - Tarptautinė tolerancijos diena 

 21 - Pasaulinė sveikinimosi diena 

 29 - Draugo diena 

    Gruodţio įsimintinos dienos 

 03 - Tarptautinė neįgaliųjų ţmonių diena 

 13 - Šviesos diena 

 31 - Blogų minčių atsikratymo diena 

    Kovo įsimintinos dienos                 

 20 - Ţemės diena 

 21 - Tarptautinė miego diena 

 22 - Pasaulinė vandens diena 

Balandţio įsimintinos dienos   

 Gyvybės diena  

 06 - Saugaus eismo diena 

 07 - Pasaulinė sveikatos diena 

 20 - Tarptautinė kovos su triukšmu diena 

   Birţelio įsimintinos dienos 

 05 - Pasaulinė aplinkos apsaugos diena 


