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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠAITĖ“ 

 

SVEIKATINGUMO 

DARBO GRUPĖ 

2022-2023 m. m. 

 

 

Koordinatorė: Vilija Gerasimovičienė (L.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui)  

Nariai: 

1. Alma Kieraitė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja);  

2. Laura Zutkytė (neformaliojo švietimo pedagogas fiziniam lavinimui); 

3. Viktoras Dobrovolskis (neformaliojo švietimo pedagogas fiziniam lavinimui)  

4. Indrė Eimanavičiūtė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja);  

5. Laura Lazauskaitė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja); 

6. Regina Janulytė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja). 

 

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. 

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

visuomeninėmis institucijomis. 

 

Projekto dalyviai:  

Visa įstaigos bendruomenė: ugdytiniai, pedagogai, tėvai, administracija, socialiniai partneriai. 
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Veiklos priemonių planas 

 

RUGSĖJIS. 

1. Sporto šventė „Aktyvus ruduo“ bendradarbiaujant su Vilniaus l/d „Coliuke“ bendruomene 

„Ežiukų“ gr. vaikai. Organizatoriai: Laura Z., Vilija G., Regina J. (įvyko) 

2. Akcija tarptautinei dienai be automobilio paminėti „Rieda ratai rateliukai“ bendruomenei.  

Organizatoriai: Viktoras D., grupių mokytojos (įvyko) 

Pedagoginės praktikos ir paskaitos su Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentais: 

• Vaiko ugdymo (fizinės raidos) paskaitos Vaikystės pedagogikos  studijų programos 

studentams  

• Pedagoginės praktikos. Globojant mentoriui. 1 dieninė studentė 09 16 – 10 23 „Saulučių“ gr. 

Sesijinės studentės dar bus kviečiamos, praktika nuo 04 04 – 05 01. 

 

SPALIS 

1. VVSB specialistės Kristinos M. organizuojamos sveikatos valandėlės – psichikos 

sveikatos, regos higienos temomis grupėse. 

• Spalio mėn. 5 d.  Stendas psichikos sveikatos tema „Emocijų pasaulyje“ bendruomenei 

• Spalio mėn. 5 d. Užsiėmimai psichikos sveikatos tema „Skruzdelytė Zizi“  Vėžliukų gr. 

• Spalio mėn. 12 d. Užsiėmimai regos higienos tema „Mano akys sveikos“ Kačiukų gr. 

• Spalio mėn. 13 d.  Akcija bendruomenei psichikos sveikatos tema „Dovanokime vieni 

kitiems ir šypsenas“ 

• Spalio mėn. 19 d.  Užsiėmimai regos higienos tema „Mano akys sveikos“ Zuikučių gr. 

 

2. Spalio 17 d.-31 d. kūrybinė iniciatyva „Žodelius tariu, linksmai judu” (Mokytojos,  Laura 

Z. ) 

3. 2022-10-25/26/28 Žygis-sporto pramoga „Pažaiskime Saulės slėnyje” (Viktoras D., Laura 

Z.) 

4. 2022-10-24/11-04 d. RIUKKPA AKCIJA - ,,Aktyvus koridorius” (Mokytojos, Viktoras 

D., Laura Z.) 

LAPKRITIS 

1. 2022-10-01/ 2022 - 11 – 11 Renginys  „Pažaiskime Saulės slėnyje” (Viktoras D., Laura Z., 

mokytojos) 

2. 2022-10-24/11-04 d. RIUKKPA AKCIJA - ,,Aktyvus koridorius” (Mokytojos, Viktoras 

D., Laura Z.) 

3. Lapkričio/gruodžio mėnesį (10-22d).  Projektas „Senolių žaidimai“. (Sveikatingumo darbo 

gr., tėvai) 
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GRUODIS 

1. Lapkričio/gruodžio mėnesį (10-22d).  Projektas „Senolių žaidimai“. (Sveikatingumo darbo 

gr., tėvai) 

2. SIUŽETINĖS, PASAKŲ MOTYVŲ MANKŠTOS 2-3 m., 3-4 m. vaikams (Sveikatingumo 

darbo gr.) 

 

SAUSIS 

1. SIUŽETINĖS, PASAKŲ MOTYVŲ MANKŠTOS 2-3 m., 3-4 m. vaikams (Sveikatingumo 

darbo gr.) 

 

VASARIS – sveikatingumo mėnuo 

1. 02 01 d. virtualios fizinio ugdymo pamokėlės (Vilija G.) 

02 06-10 d. „Basų kojų tako“ metodinė priemonė – pėdučių pažintis su gamtinėmis 

medžiagomis, esančiomis segmentuose: kaštonai, graikiški riešutai, medžio drožlės, 

akmenėliai, smėlis ir kt. (Alma) 

02 20-24 d. – sveika mitybos savaitė: sulčių spaudimas/vaisių džiovinimas (Laura L.) 

02 20-28 d. fizinės, emocinės, socialinės sveikatos savaitė (Indrė) 

 

2. Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinis - praktinis 

projektas „Joga kartu”. (Laura Z., mokytojos) 

 

3. Didžiausias Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos Mažųjų 

Žaidynės“  

1 etapas (02 01 – 03 31). Nuotolinės fizinio ugdymo pamokėlės 

2 etapas (04.01 – 04.30). LTMŽ festivaliai įstaigose  

3 etapas (05 01 – 06.15). 10 Finalinių festivalių didžiausiose Lietuvos arenose 

(Bendruomenė) 

 

VASARIS/KOVAS 

1. Respublikinė sporto pramoga „Bėgimas su trispalve 2022“ minint kovo 11 d. 

(Bendruomenė) 

 

BALANDIS. 

1. Projektas „Sportuoju smagiai” (mankštos su netradicinemis prieminėmis) balandžio 4 d.-

31 d. 

Arba „Velykų kiškių bėgimas” (Bendruomenė) 

 

GEGUŽĖ 

1. Renginys/SPORTO ŠVENTĖ „Sportuoju su šeima” (Bendruomenė) 

2. „Futboliuko” pramoga (Bendruomenė) 
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❖ IDĖJOS: 

Interaktyvių mankštų/žaidimų/pasakų, dainų, edukacinių veiklų video, nuorodų taikant 

projektorių, išmaniąją lentą aplanko kaupimas 

 

❖ Supažindinti ugdytinius su įvairiomis (populiariomis ir nepopuliariomis) sporto šakomis. 

Metodinės ir praktinės medžiagos rinkimas ir taikymas veiklose  

 

❖ Stendinė paroda – „Basų kojų takui“ pritaikytų metodinių-ugdomųjų priemonių grupių 

veiklose pristatymas (foto koliažai, priemonių ekspozicija) 

 

 


