SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLA 2016–2020

Sveikatos mokymo ir ugdymo
priemonės
Rūšis ir pavadinimas Vieta ir
Nr.
(seminaras,
laikas
konferencija, leidinys,
laida, kt. temos
pavadinimas)
1. Žiemos sporto šventė 2016–
pagal Kalėdines slavų 2020
tradicijas.
(Multikultūrinis
darželis)

2.

Pasaulinė sniego
diena Vilniaus
lopšelyje-darželyje
„Coliukė“.

2018–
2020

Vykdytojas
(lektorių,
autorių
pavardės

Apmintys
(dalyvių
skaičius,
tiražas,
trukmė)

Rezultatai/Refleksija
/Pastabos

A. Kunej
J. Bulachova

Kasmet
apie 80
vaikų, 12
pedagogų
45 min.

pedagogai

Kasmet
apie 120
vaikų,
15
pedagogų

Įvairiais personažais
pavirtę „Vabaliukų“
grupės vaikai aplankė
visus darželio
darbuotojus,
pakviesdami į
linksmybes akmenų
kieme. Scenoje
skambėjo muzika,
klegėjo džiaugsmingi
vaikų balsai.
Išmokome naujų
žaidimų, burtų, o taip
pat paragavome
ekologiškų bandelių,
morkų ir karštos
arbatos, kurią virėme
iš darželyje užaugintų
vaistažolių.
Šia proga surengėme
šventę, kurios metu
visus ugdytinius
pakvietėme važinėtis
rogutėmis, vaikščioti
su lazdomis, dėlioti
mozaikas, spalvinti
sniegą.
Vaikai matavo kieno
rogės šliuožia
toliausiai, skaičiavo
kiek vaikų jose telpa,
išbandė kelionę rogių
karavanu, kūrė
angelus sniege.
Žaidimai vaikams
sukėlė daug juoko,

3.

Respublikinis
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
projekto „Lietuvos
mažųjų žaidynės 2020

2018–
2020

A. Kunej,
V. Urbanovič,
B. Spruogienė,
T. Kerulienė,
I. Gedžutienė
B. Čiurlionienė

Kasmet
apie 120
vaikų
12
pedagogų,
techninis
personalas

gerų emocijų bei
paskatino tirti,
išbandyti, atrasti
kažką naujo.
Šio renginio tikslas,
tai ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikų
aktyvumo didinimas,
tenkinant prigimtinį
vaikų judėjimo
poreikį.
Taip pat siekėme
glaudesnio
bendravimo ir
bendradarbiavimo tarp
„Vilnios“ metodinio
būrelio specialistų,
profesinės paramos
bei pagalbos, ugdant
sveikus, fiziškai
aktyvius vaikus.
Šventėje dalyvavo ne
tik Vilniaus lopšeliodarželio „Coliukė“
bendruomenė, bet ir
daugumos
mikrorajono įstaigų
ikimokyklinio bei
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai.
Renginys prasidėjo
nuo iškilmingo fakelo
bei emblemų įnešimo,
skambant olimpiniam
himnui. Atliekant
rungtis, vaikai mokėsi
komandinės veiklos
įgūdžių, draugiškumo.
Užduočių metu buvo
svarbu judesių
koordinacija, atlikimo
tikslumas. Šventės
metu išbandėme
žiemos sporto šakas,
džiaugėmės, patyrėme

4.

Darželio kieme įrengti
Teletabių kalneliai.

Įrengta
rugsėjo
mėnesį

Administracija
techninis
personalas

120 vaikų

5.

Dalyvavimas
aplinkosauginiame
projekte „Mes
rūšiuojam“.

Elektronikos
gamintojų ir
importuotojų
organizacija
(EGIO) bei
Gamintojų ir
Importuotojų
Asociacija
(GIA)

Bendruom
enė:
vaikai,
tėvai,
darbuotoja
i-apie 150
žmonių

6.

Darnaus vystymosi
įgūdžių formavimo
programa ,,Darni
Mokykla“.

Metų
eigoje
bei
suskirsto
mas į dvi
atskiras
akcijas
(gruodis,
gegužėdaiktų
išvežima
s)
2016–
2020

Programos
iniciatoriai:
Lietuvos vaikų
ir jaunimo
centras ir
Švietimo ir
mokslo
ministerija

Kasmet
įsitraukia
visa
bendruom
enė

7.

Dalyvavimas projekte
„Futboliukas. Kiškis

Lietuvos futbolo
asociacija ir

Kasmet
apie 120

2016–
2020

teigiamas emocijas.
Sirgaliai energingai
plojo, trypė kojomis,
mojavo
margaspalviais kutais,
palaikydami
komandas. Pabaigoje
komandoms buvo
įteiktos dovanos bei
padėkos.
Edukacinė erdvė
gryname ore, skatina
judėti, žaisti judrius
žaidimus, lavinti
pusiausvyrą, vikrumą,
teikianti džiaugsmo
Įgyvendinamos DVŠ
idėjos dėl saugaus
atliekų išmetimo ir
perdirbimo

Programos „Darni
Mokykla“ tikslas
– ugdyti visuomenės
sąmoningumą,
suteikiant žinių ir
gebėjimų, reikalingų
kurti darnias ugdymo
įstaigų bendruomenes,
gebančias veiksmingai
valdyti ir naudoti
išteklius, derinant
aplinkos apsaugą,
socialinį teisingumą ir
ekonomikos
vystymąsi.
Tęstinis vaikų
judrumo, sporto ir

Hansas žaidžia
futbolą“.

Goethe-Institut
Vilniuje.

vaikų,
pedagogai

smagaus bendravimo
projektas
Su vaikais leidžiame
laiką lauke du kartus
per dieną, bet kokiu
oru. Metų bėgyje
žaidėme įvairius
sporto žaidimus
(futbolas, krepšinis,
estafetės ir t.t.),
mokėmės taisyklingai
atlikti kvėpavimo
pratimus. Kartu su
vaikais lauke einame
pas vištas jų
maitinome, stebime
pakeitimus, ieškome
ar atsiranda kiaušiniai
skaičiuojame,
liginame,
analizuojame,
tyrinėjame ir t.t.
Stebime darželio sodą
pasikeitimų pagal
metų laika. Žaidžiame
sporto žaidimus.
Ugdymosi lauke metu
vaikai pažįsta gamtą,
kurioje nevaržomai
tyrinėja supantį
pasaulį.
Susipažįsta su aplinka
kuri supa mūšų darželį
ir mūšų namus. Vaikai
orientuojasi aplinkoje,
parodo kur yra jų
namai.
Bėgiojimas,
šokinėjimas, slėpynės,
žaidimas su kamuoliu
ne tik stiprina
smulkiuosius
raumenis, tačiau
padeda plėtoti
stambiąją motoriką,
koordinaciją bei

8.

Projektas „Judrus
lauke ištisus metus“.

Visus
metus
2016–
2020

pedagogai

Kasmet
apie 120
vaikų, 15
pedagogų

9.

Projektas ,,Ugdymasis
be sienų“.

2018–
2020

B. Čiurlionienė

Kasmet
įsitraukia
visa
bendruom
enė

10. „Vasarėlė užaugino,
rudenėlis sunokino“.
Coliukės sodo ir daržo
priežiūra.

2016–
2020

Pedagogai

11. Įgyvendinau
socialinio-emocinio
intelekto programa
„Kimochi“.

2018–
2020

Psichologas,
pedagogai

12. Projektinė veikla
Nuo
„Matau, girdžiu, liečiu 2019 m.
– pažįstu“.

T. Kerulienė

visapusiškai stiprina
fizinę bei psichinę
sveikatą.
Pratina vaikus saugaus
elgesio gamtoje,
lavina socializaciją,
padeda atsikratyti
stereotipinių veiklų.
Organizavome
Kasmet
įsitraukia
ugdomąją veiklą
visa
natūralioje aplinkoje,
bendruom panaudojant gamtines
enė
priemones.
Vaikai stebėjo augalų
augimą nuo sėklos iki
vaisiaus, laistė ir
stebėjo augančias
daržoves bei
prieskoninius augalus.
Skaičiavo, lygino ir
tyrinėjo. Užaugintą
derlių vaikai
draugiškai pasidalino
ir skaniai suvalgė.
Sveiko maitinimosi
įgūdžių formavimas.
Kasmet
Supažindina vaikus su
apie 60
emocijomis, jausmais,
vaikų,
kaip juos atpažinti ir
šeimos,
valdyti. Vykdoma
pedagogai visose 3-7m. amžiaus
vaikų grupėse.
„Gėlyčių“ Tikslas – ugdomosios
grupė, 15
veiklos metu lavinti
vaikų,
vaikų sensorinius
pedagogai, potyrius, skatinti
tėvai
suvokti ir pažinti
aplinkinį pasaulį.
Uždaviniai:
1. Taikant judrius
užsiėmimus, lavinti
vaikų vestibiuliarinę ir
propriorecepcinę
sistemas.
2. Ugdomosios
veiklos metu turtinti

13. Projektinė veikla
„Mažos akytės mato
pasaulį“.

Nuo
2019 m.

T. Kerulienė

14. OVUP (olimpinių
vertybių programos)
praktinis
įgyvendinimas.

2016–
2020

T. Kerulienė

vaikų taktilinius
potyrius.
3. Lavinti vaikų
smulkiąją motoriką.
4. Žaidimų metu
stimuliuoti vaikų regą,
uoslę, klausą,
supažindinti su maisto
racionu.
5. Per aplinkinio
pasaulio pažinimo
procesą skatinti vaikų
savarankiškumą ir
pažintinius įgūdžius.
„Bitučių“ Projekto tikslas:
grupė, 25
Atlikti vaikų
vaikai,
regėjimo sutrikimų
pedagogai prevenciją ir skatinti
vaikų sveikatinimą.
Projekto uždaviniai:
1.
Išmokyti
vaikus taisyklingai
atlikti akių mankštą.
2.
Ugdyti vaikų
empatiją ir toleranciją
akliems ir
silpnaregiams
žmonėms.
3.
Supažindinti
vaikus su maisto
produktais ir
mineralinėmis
medžiagomis, kurie
turi teigiamos įtakos
regėjimo funkcijai.
4.
Skleisti
informaciją tėvams ir
darželio
bendruomenei apie
regėjimo sutrikimų
prevencijos svarbą.
„Boružėlių Pagarbos, pagalbos ir
“ grupė,
atsakomybės vertybių
11 vaikų,
ugdymas fizinio
pedagogai, aktyvumo veiklose.
tėvai

15. Naratyvinio žaidimo
istorijos:
Drambliukas Elmeris;
Pitagoro paslaptys;
Viščiukų dienoraštis.

Visus
metus

Pedagogai

16. Rytinė mankšta lauke.

Visus
metus

G. Kašponienė

17. Grūdinimasis.

Visus
metus

G. Kašponienė

18. Smulkiosios
motorikos lavinimas.

Visus
metus

G. Kašponienė

19. Projektinė veikla
„Sveikos kojytės-tiesi
nugarytė“.

Visus
metus

J. Mažuta

20. Projektinė veikla
„Čiupinėjame,
kuriame, kalbame“.

Visus
metus

G. Kašponienė

21. Respublikinė
projektinė veikla
„Žaidimai moko“.

Visus
metus

T. Kerulienė

120 vaikų,
pedagogai

Naratyvinio žaidimo
metu vaikai įsitraukė
į aktyvias veiklas
darželio teritorijoje –
žaidė, sportavo,
tyrinėjo ir kt.
20 vaikų
Naudojome sportinį
inventorių, kurį patys
pasigaminome iš
antrinių žaliavų
20 vaikų
Vaikščiojimas
basomis, žaidimai su
vandens stalu, kurį
pagamino darželio
meistras.
40 vaikų
Pagaminau metodinę
priemonę, žaidimus,
užduotis, smulkiosios
motorikos lavinimui.
20 vaikų
Pagaminome
priemonių
plokščiapėdystės
profilaktikai, vaikai
entuziastingai
dalyvavo veiklose,
vaikščiojo kilimėliais,
pagamintais kartu su
tėveliais.
20 vaikų
Kiekvieną rytą
pradedame smagiais
pirštukų ir rankyčių
žaidimais, vaikai
pradėjo aiškiau
kalbėti, domėtis
knygutėmis...
„Boružėlių Ši programa skirta
“ grupė
ikimokyklinio ir
11 vaikų,
priešmokyklinio
pedagogai, ugdymo pedagogams
tėvai
bei švietimo pagalbos
specialistams,
siekiantiems
ugdymo(si) kokybės
gerinimo bei
įvairinimo.
Programos tikslai:

22. Projektai „Vabaliukų“
grupėje: „Vaisių ir
daržovių kokteiliai“;
„Vitaminai lėkštėje“;
„Sveika gyvensena“.

Visus
metus

A. Kunej,
J. Bulachova

Gr.
„Vabaliuk
ai“
ugdytiniai

23. Vieversio diena
Botanikos sode.
Edukacija
„Pasimatuok eigulio
kepurę“.

2020 m.
vasaris

B Spruogienė,
B. Čiurlionienė

Visa
bendruom
enė.

- Tobulinti mokytojų
profesines
kompetencijas,
reikalingas ugdant
įvairias ikimokyklinio
ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų
kompetencijas.
- Suteikti pedagogui
žinių apie
skaitmeninės kartos
bruožus ir šiuolaikinių
vaikų ugdymo
ypatumus.
- Padėti pedagogui
idėjomis, kaip
organizuoti
aktyvinančias ir
visapusiškai
lavinančias veiklas
vaikams, pasitelkiant
patyriminį ugdymą ir
žaidimus.
Sistemingai į ugdymo
turinį įtraukiamos
sveikos mitybos
edukacinės veiklos,
pokalbiai,
formuojami sveiko ir
palankaus maisto
ragavimo bei valgymo
įgūdžiai.
Vykome į botanikos
sodą, ten sutikome
miškininką ir
užgavėnių
persirengėlį, viską
žinantį apie augalus.
Turininga popietė
gamtoje patiko
dideliems ir mažiems.
Susipažinome su
paukščiais,
paklausėme jų balsų.
Sužinojome, kad
vieversys šiemet

24. „Švęskime Lietuvą
kartu“ Seminarasdiskusija bei piknikas
darželio kieme.

2020-0311

Pedagogai

25. Projektas „Tai bent
vėrinukas“.

2020-0514

I. Gedžutienė

26. Edukacinė veikla
„Mažų vabalėlių
didelis pasaulis“.

2020 m.
birželis

V. Urbanovič

parskrido savaite
ankščiau, o tai reiškia,
kad pavasaris užsitęs.
Prisiminėme seną
tradiciją, kad per
Užgavėnes būtina
suptis. Išradingasis
miškininkas greitai
sukonstravo sūpynes
ir pasupo vaikus.
Šia proga surengėme
Vaikai,
Pedagogai, šventę. Tevėliai
dalyvavo seminare, o
techninis
personalas vaikai su pedagogais
gamino sveikuoliškus
, tėvai.
vaisių kokteilius, pynė
apyrankes ir dalyvavo
estafetėse.
Gėlyčių
Vaisių ir daržovių
grupė,
vėrinukų gaminimas.
14 vaikų
su
tėveliais
Bitučių gr.

"Bitučių" grupės
vaikai susipažino su
vabzdžiais ir kitais
gyviais tiesiog
grupėje...NEIŠSIGĄS
KIT: vabalai, vorai,
pelytės buvo padaryti
iš graikinių riešutų
kevalų( auklėtojos
kūryba karantino
metu). Todėl vaikai
drąsiai ėmė juos į
rankas, o iš kaladėlių
konstravo sūpynes.
Lauko teritorijoje
turėjome galimybę
susipažinti su
...NEPATIKĖSITE:
vieną dieną vaikai prie
seno kelmo surado
sraigių karalystę,
stebėjo kaip sraiges

27. Vandens šventė
Coliukės sode.

2020-0619

V. Baliukonis,
pedagogai

28. Atvira veikla „Žalioji
vaistinė“.

2020-0708

A. Kunej,
B. Spruogienė,
T. Kniaziuk

29. Projektas „Kas
slepiasi sveikatos
skrynelėje?“.

Visus
metus

J. Mažuta,
O.
Jasinkevičienė

šliaužia, ieškojo sau
draugų ar šeimos
narių. Kitą dieną
stovėjome prie
obelaitės ir tyliai
klausėmės bičių
dūzgesio.
Pasikalbėjome apie
bičių naudą žmogui ir
mūsų aplinkai. Trečią
dieną vaikai
nusprendė pastatyti
vabalų viešbutį, o
dabar visi laukia, kol
jame apsigyvens
vabzdžiai. Vaikai
netgi sugalvojo prie
viešbučio įkurti
vabalų ligoninę.
Darželio
Įtraukti visi grupės
ugdytiniai ugdytiniai. Linksmi,
nuotaikingi žaidimai
su vandeniu. Vandens
tyrinėjimas, vandens
procedūros, estafetės.
Vabaliukų Vaikai susipažino su
artimiausios aplinkos
gr.,
augalų
Boružėlių vaistinių
gr.
įvairove, ieškojo jų
Veiklos
panašumo
bei
vertintojai skirtumo, sužinojo jų
(metodinin reikšmę bei naudą
kai,
žmogui.
Tyrinėjo
ekspertai) visomis
juslėmis
vaistinius
augalus,
išmoko
jų
pavadinimus.
26 vaikai
Su vaikais daug
tėvai
kalbamės apie sveiką
techninis
mitybą, kaip saugoti ir
personalas stiprinti savo bei savo
artimo sveikatą, nuolat
ugdome ir
puoselėjame sveikos
gyvensenos įgūdžius,
pratiname prie sveiko

30. Edukacinis spektaklis
,,Daržovių sriuba“.

2020-0901

M. Enčius
A. Vysockienė
J. Mažuta

31. Projektinė veikla
„Sveikas maistassveikas aš“. „Bitučių
gr. vaikams.

2020-1002

J. Mažuta,
O.
Jasinkevičienė

32. Projektas „Sveikas
maistas-sveikas aš“

2020-1002

J. Mažuta,
O.
Jasinkevičienė

33. Atvira ugdomoji
veikla „Žiemos
linksmybės“.

2020-1215

J. Bulachova,
G. Kašponienė

34. Projektinė veikla

2016–
2020

pedagogai

„Ikimokyklinio
amžiaus vaikų
plokščiapėdystės

ir fiziškai aktyvaus
gyvenimo būdo.
Edukacinis spektaklis
Vaikai,
Pedagogai, apie daržovių sriubą.
tėvai.
Vaidinau medžiotoją.
Edukacinis spektaklis
vaikams primine
kokias daržoves
sveika valgyti, kur jos
auga ir ką galima iš jų
pagaminti.
19 vaikų
Su vaikai tyrinėjome
15 tėvų
vaisius ir daržoves,
gaminame salotas,
spaudoje vaisių sultys
ir t.t. tėveliai dalyvavo
19 vaikų,
Daug dėmesio
15 tėvų
skyrėme sveikam
maistui: gaminome
salotas, sveikąsias
mišraines, gėrėme
vaistažolių arbatą. Į
projektą buvo įtraukti
ir tėveliai: atliko namų
užduotis, nešė vaisius,
daržoves salotoms,
sultims pagaminti.
Vaikai noriai valgė
pačių pagamintas
salotas ir sultis.
10 vaikų,
Kalbėjome apie
3
žiemos požymius,
pedagogai, vaikai aktyviai
techninis
dalyvavo šventėje:
personalas deklamavo eilėraščius
.
apie žiemą, apie
45min.
šventes. Atspėjo
mįsles, žaidė
žaidimus, estafetes.
Žiūrėjome video iš
Laplandijos. Radome
ir gavome dovanėlių.
Kasmet
apie 120
vaikų,

profilaktika linksmosios pėdutės“.

35. Projekto

36.

37.

38.

39.

40.

„Sveikatiada“ veiklos,
sveikos mitybos
įgūdžių lavinimas bei
sveikatai palankaus
meniu įgyvendinimas.
Dalyvavimas, sveikatą
stiprinančių mokyklų
25-mečio renginių
bangos per
Lietuvą, Vilniaus
ikimokyklinių įstaigų
festivalyje „Šokis
sporto
ritmu“. Renginys vyks
Vilniaus lopšelyjedarželyje „Pelenė“.
Sveikatą stiprinančios
grupės veikla. II
srities sveikatos
priežiūros veiklos
vidinio audito –
„Psichosocialinė
aplinka“ ataskaita
Bitučių ir Boružėlių
grupės išvyka į
Atžalyno darželįmokyklą. Kelionė į
Vitaminų šalį.
Dalyvavimas parodoje
,,Kilimėlis – pėdų
sveikatai “.
Organizuoja Vilniaus
lopšelis-darželis
„Žuvėdra“.
Šventė šeimai „Ačiū,
kad esi“

12
pedagogų,
techninis
personalas
, tėvai.
Vabaliukų http://sveikatiada.lt/
grupės
vaikai,
pedagogai,
tėvai.

2019 m.
sausisbirželis

A. Kunej,
J. Bulachova
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2018-0411
2019-0403

G. Kašponienė
O.
Jasinkevičienė
A. Vaitkus

20 vaikų.

Kasmet
Balandis
-gegužė

psichologas

40
darbuotojų

2018
2019

Pedagogai

45 vaikai,
pedagogai

2019-056/7

J. Mažuta

20162019

Pedagogai

Metodinio
būrelio
„Vilnis“
įstaigų
bendruom
enės.
120 vaikų,
12
pedagogų,
techninis
personalas
, tėvai.

41. „Lauko kavinė“
darželio kieme.
42. Prevencinės video
pamokos grupėse
„Kaip elgtis kilus
gaisrui“.

2019
birželisliepa
2019
rugsėjis

Pavaduotoja
ugdymui
B. Čiurlionienė

80 vaikų,
10
pedagogų
80 vaikų,
10
pedagogų

43. „Muzikos diena“
botanikos sode.

2019
rugsėjis

B. Čiurlionienė

44. Projektas „Saulėto
oranžinio traukinio
kelionė per Lietuvą“.

20162020

45. Nemokamas
seminaras tėvams:
„Smurto prevencija:
kaip padėti vaikams
apsisaugoti nuo
smurto?“
46. Kūrybinės, meninės
veiklos
iniciatyva – „Ledo
stebuklų savaitė“

2019
lapkritis

A. Kunej,
B. Čiurlionienė,
Vilniaus
lopšelis-darželis
„Rūta“ ir
Lietuvos
edukologijos
universitetas
Senamiesčio
psichologijos
studija, B.
Čiurlionienė

2018-027/15

pedagogai

120 vaikų,
12
pedagogų,
techninis
personalas
.

47. Suorganizuota
Respublikinė,
Sveikatą stiprinančių
mokyklų bangos per
Lietuvą, akcija „Mes

Balandis
-gegužė

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

2488
dalyviai

Vaikai sužinojo kaip
elgtis kilus gaisrui
arba esant kitam
pavojui. Nežinomų
dalykų sužinojo ir
pedagogai.

20 vaikų
3
pedagogai
Bendruom
enė:
Vaikai,
tėvai,
Darbuotoj
ai – apie
150
žmonių.
12 tėvų

Šiais metais per
Užgavėnes šokome
lietuvių tautinius
šokius, žaidėme
tradicinius žaidimus, o
taip pat sukūrėme
sniego ir ledo
skulptūrą. Ši skulptūra
ne paprasta, o
stebuklinga. Koks tas
stebuklas? Kai sniego
ir ledo bokštas ištirps,
tai bus ženklas, kad
pavasaris ne už kalnų.
1. Bendruomenė
informuota apie
mitybos pokyčius
darželyje bei jų naudą
sveikatai (įvyko du
bendruomenės

mėgstame sveikatos
šaltinius“.

susirinkimai, kuriuose
dalyvavo mitybos
specialistai ir
gydytojas). Šeimos
dalijasi sveikų ir
skanių patiekalų
receptais, vertina
darželio maistą,
įsitraukė į
respublikinę akciją
„Mes mėgstame
sveikatos šaltinius“.
(Sveikų ir skanių
patiekalų receptais bei
šeimų tradicijomis
pasidalijo 12 šeimų).
2. Įgyvendinta
Respublikinė
ikimokyklinių įstaigų
akcija „Mes mėgstame
sveikatos šaltinius“ Į
akciją įsitraukė 2488
dalyviai iš 18 įstaigų.
Parengtas akcijos
katalogas, padėkos,
prizai nugalėtojams.
Akcijos katalogą
pristatytas Vilniaus
miesto ikimokyklinių
įstaigų vadovų
pasitarime.
3. Parengtas sveikatai
palankus ir
subalansuotas meniu,
kuris patinka vaikams.
4. Įdiegiant naujus
patiekalus, kasdien
buvo fiksuojamas
nesuvalgyto maisto
kiekis, kalbamasi su
vaikas, rengiamos
linksmos akcijos
„Šiandien paragavau
naują patiekalą“
koreguojamas meniu.
Šiuo metu maisto

atliekų kiekis yra
minimalus.
48. Informaciniai
lankstinukai bei
pokalbiai su tėvais
apie pasivaikščiojimo
lauke svarbą.
49. Bendruomenės sporto
ir muzikos šventė
„Rudens pasaka“.

Visus
metus

grupių
auklėtojos

200 tėvų.

20162020

Meninio
ugdymo
mokytojas

50. Dailės pleneras „Aš
sveikas, nes...“

2018
Spalio
15–19 d.
2017,
2018

B. Spruogienė,
B. Čiurlionienė

Kasmet
apie
apie 100
vaikų ir
apie 50
tėvų
80 vaikų,
10
pedagogų
10 vaikų

visus
metus

A. Kunej,
B. Čiurlionienė

Pedagogai
bei
padėjėjai.

visus
metus

B. Spruogienė

120 vaikų

2017-0221

B. Spruogienė

50 tėvų,
12
pedagogų,
techninis
personalas

2017 m.
sausis

V. Urbanovič

20 vaikų.

2017 m.
balandis

V. Urbanovič,
R. Kapusta

20 vaikų.

51. LFF masinio futbolo
programos
,,Grassroots“ ir SO
programos ,,Jaunieji
atletai“ bendras
renginys.
52. Darželio pedagogai
aprūpinti lietpalčiais
bei neperšlampama
avalyne, kad būtų
galima į lauką išeiti
bet kokiu oru.
53. Darželio kieme
sukurta erdvė
(sensorinis takas)
plokščiapėdystės
profilaktikai.
54. Edukacinis renginys
įstaigos bendruomenei
– „Sveika mityba“,
bendradarbiaujant su
VšĮ „Sveikatai
palankus“.
55. Pirštukai – nykštukai
– tęstinė projektinė
veikla.
56. Tiriamoji veikla
„Kelionė į šalį –
Gamta“, „Mūsų
mažieji draugai“.

T. Kniaziuk

57. Informaciniai
lankstinukai bei
pokalbiai su tėvais
apie pasivaikščiojimo
lauke svarbą.
58. Lietuvos Olimpinės
Akademijos konkurso
puslapiais – Sporto
šakų video pristatymai
(fechtavimas,
sinchroninis
plaukimas,
pramoginiai šokiai)
www.loa.lt
59. „Darnios mokyklos“
programos veiklos –
ženklų „saugok
šilumą“, „taupyk
šviesą“ , „taupyk
vandenį“ kūrimas ,
filmų peržiūra.
60. Pažintinė pamoka
„Dantukų priežiūra“
su būsimais
odontologais, gr.
„Bitutės“ .
61. Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
metodinio būrelio
„Vilnis“ ugdytinių
įtaigiausio lipduko
„Tausok šilumą“ bei
Išjunk šviesą“
konkursas.
62. Pirštukai – nykštukai
– tęstinė projektinė
veikla.
63. Tiriamoji veikla
„Kelionė į šalį –
Gamta“, „Mūsų
mažieji draugai“.
64. Projektas „Vaistažolių
takas“

Visus
metus

grupių
auklėtojos

200 tėvų.

2016-0210

pavaduotoja
ugdymui

ugdytiniai

2016-0408

G. Kašponienė
A. Kunej
V. Urbanovič

3 grupių
ugdytiniai

2016-0408

pavaduotoja
ugdymui

25 vaikai

2016 m.
gegužė

B. Spruogienė

300

2016 m.
sausis

V. Urbanovič

15 vaikų

2016 m.
balandis

V. Urbanovič,
R. Kapusta

20 vaikų
5 tėvai

2016–
2020

A. Kunej

Kasmet
visa
bendruom
enė

Tęstinis
projektas
„Vaistažolių takas“.
Vaistažolių
take
sudarytos galimybės

susipažinti
su
vaistiniais,
aromatiniais augalais,
jų savybėmis. Čia
auginamos ramunėlės,
čiobreliai, medetkos ir
kt.
Žolelės
surenkamos,
išdžiovinamos
ir
naudojamos arbatoms.
Vaikai tyrinėja arbatas
(spalva,
kvapas,
skonis), mokosi jas
paruošti ir vartoti,
prisimena augalų, iš
kurių paruošia arbatas,
pavadinimus, savybes.

