
 
 

VILNIAUS LOPŠELIS - DARŽELIS „PUŠAITĖ“ 

PROJEKTO 

Sveikatingumo darbo grupė 

DARBO GRUPĖ 

2019-2020 m. m. 

Koordinatorė: Vilija Gerasimovičienė 

Nariai:  

1. Deimantė Katkauskaitė 

2. Karolina Drąsutytė 

3. Indrė Eimanavičiūtė 

4. Vaiva Karneckaitė 

5. Kristina Geradavičiūtė 

6. Alma Keraitė 

7. Elžbieta Motūzaitė 

               

Tikslas: 

Stiprinti vaikų ugdymosi pasiekimus, orientuotus į vertybines nuostatas ir esminius gebėjimus ir 

kylančius poreikius išreiškiant vaiko santykį su savimi, su kitais ir su aplinka, kuriant, tyrinėjant ir 

eksperimentuojant sociokultūrinėje aplinkoje. 

  

Uždaviniai: 

• Ugdytiniai ugdys teigiamas nuostatas į asmens higienos, sveikatos, fizinio aktyvumo 

išsaugojimą, stiprinimą ir puoselėjimą; 

• Ugdytiniai jausis saugūs ir laisvai atskleis saviraišką, bus iniciatyvūs ir atkaklūs, kūrybiškai 

reikš savo mintis judėjimo įgūdžiais, suvoks apimančias emocijas ir kylančią jų raišką 

saviugdai; 

• Ugdytiniai kaups patirtį tyrinėdami aplinką ir eksperimentuodami meninės raiškos ir fizinio 

ugdymo priemonėmis, praturtins individualius fizinius gebėjimus, juos pritaikys kūrybiškai 

veikdami santykiuose su bendraamžiais ir suaugusiais artimiausioje aplinkoje. 

 

Siektinas rezultatas: 

• Vaikų fizinės, emocinės, socialinės sveikatos stiprinimas 

• Vaikų sveikatos ugdymo(si) modelio tobulinimas. 

• Saugios aplinkos vaikų ugdymui(si) kūrimas ir sveikos gyvensenos nuostatų bei įgūdžių 

ugdymas darželyje 
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• Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikais, tėvais, socialiniais partneriais, įvairiomis 

visuomeninėmis institucijomis 

 

Projekto dalyviai:       

Visa įstaigos bendruomenė: ugdytiniai, pedagogai, tėvai, administracija, socialiniai partneriai 

 

 

Veiklos priemonių planas 

2019-2020 m. m.  
 

Eil. 

Nr. 

Veikla  Data  Vykdytojai  

1. SPORTO RENGINIAI 

 

1. Europos judumo savaitė „Žingsniuokite 

kartu!“ 

• „Žingsniuojanti žaidimų diena“ 

• „Mažais žingsneliais po darželio 

kiemelį“ 
 

2. „Rieda ratai rateliukai“ paminint 

Tarptautinę dieną be automobilio  

 

 

 

 

 

3. Europos judėjimo savaitės „BE 

ACTIVE“ renginiai: 

• 09.25 d. (trečiadienis) „Diena sau“ 

(žaidimai lauko aikštelėse) 

• 09.26 d. (ketvirtadienis) „Diena 

sportiškai“ (estafetės saugaus 

eismo, futboliuko aikštelėse) 

09 mėn. 

 

18/20 d. 

 

 

 

 

 

19 d. 

 

 

 

 

 

 

25-26 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Gerasimovičienė , grupių 

pedagogai 

 

 

 

 

Grupių pedagogai, ikimokyklino 

ugdymo mokytojos: Deimantė 

Katkauskaitė, Karolina Drąsutytė 

Indrė Eimanavičiūtė, Kristina 

Geradavičiūtė, Vaiva Karneckaitė, 

Alma Kieraitė 
 

Vilija Gerasimovičienė, grupių 

pedagogai, Vilniaus kolegijos 

Pedagogikos fakulteto VP studentai 

 

 
 

2. SVEIKATINGUMO INICIATYVOS, 

PARODOS 

 

1. Švarių rankų šokis 

 

2. „Vaisių-daržovių puota“ 

 

 

3. Prevencinės programos: 

• Sveika mityba 

• Sveiki dantukai 

10 mėn.  

 

 

Alma Kieraitė, grupių pedagogai 

 

Deimantė Katkauskaitė, grupių 

pedagogai 

 

Elžbieta Motūzaitė, grupių 

pedagogai 

 

3. BENDROS INICIATYVOS, AKCIJOS 

 

1. „Vitaminizuota“ sveikatingumo 

iniciatyva 

11-12 mėn.  

 

Karolina Drąsutytė, grupių 

pedagogai 
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2. „Arbatėlių popietės“ 

 

 

3. „Sportuojančios grupės-sportuojantis 

koridorius-sportuojantis darželis“ 

 

Karolina Drąsutytė, grupių 

pedagogai 

 

 

Kristina Geradavičiūtė, Vaiva 

Karneckaitė, grupių pedagogai 

4. KALENDORINĖS ŠVENTĖS 

 

1. Rytinės teminės mankštos 

 

2. „Trys karaliai“ 

 

 

3. „Vasario 16-oji“ 

 

01-02 mėn.  

 

Grupių pedagogai 

 

Vaiva Karneckaitė, Kristina 

Geradavičiūtė, Indrė Eimanavičiūtė 

 

Deimantė Katkauskaitė, grupių 

pedagogai 

5. PROJEKTAI 

 

1. „Lietuvos mažųjų žaidynės“ 

 

 

 

2. „Gudručių varžytuvės“ 

 

 

3. Prevencinės programos: 

• Sveikatos sauga 

• Fizinis aktyvumas 

• Užkrečiamų ligų prevencija 

• Asmens higiena 

• Patyčių prevencija 

03-04 mėn.  

 

Deimantė Katkauskaitė, Viktoras 

Dobrovolskis, Kristina 

Geradavičiūtė, Alma Kieraitė, 

grupių pedagogai 

 

Karolina Drąsutytė, Indrė 

Eimanavičiūtė, grupių pedagogai 

 

Elžbieta Motūzaitė, grupių 

pedagogai 

6.  ŠEIMŲ SPORTO ŠVENTĖS 

1. „Sportuojanti šeima“ 

05-06 mėn.  

Grupių pedagogai 

7. SPORTINIAI PRAMOGINIAI 

RENGINIAI 

 

1. Rytinės mankštos 

 

 

2. Kūno kultūra (fizinis ugdymas) 

 

 

 

3. Judrūs, imitaciniai, sportiniai žaidimai 

ir pratimai 

 

4. Drąsus, stiprus, vikrus – tai AŠ“ 

 

5. „Sportas-sveikata“ 

6. „Mažasis futboliukas“ 

7. „Linksmasis krepšinis“ 

07-08 

 

 

Kiekvieną 

dieną 

 

Kiekvieną 

dieną, lauke 

arba salėje 

 

Kartą į mėnesį 

 

 

Kartą į mėnesį 

 

Kartą į mėnesį 

 

 

 

Grupių pedagogai 

 

 

Grupių pedagogai 

 

 

 

Grupių pedagogai 

 

 

Grupių pedagogai 

 

Grupių pedagogai 

 


