“AUKIME SVEIKI VISI”
Lopšelyje - darželyje “Gintarėlis” 2011 m. pavasarį buvo
parengta ir 2011 m. rugsėjo – gruodžio mėn. vykdoma
visuomenės sveikatos stiprinimo programa

Specialus priedas

“Į SVEIKATOS ŠALĮ”
Programos tikslai:
bendromis tėvų, pedagogų, įstaigos bendruomenės pastangomis stiprinti vaikų
sveikatą;
gilinti šios srities žinias ir įgūdžius;
kurti integruotą ir vieningą sveiko gyvenimo būdo ugdymo
sistemą.

Programos uždaviniai:
formuoti tvirtus mitybos, higienos įgūdžių laikymosi
pagrindus darželyje, siekti tęstinumo principo šeimoje;
tenkinti ir žadinti vidinį vaiko poreikį judėti, pažinti
judesį;
tinkamai įrengti judesius stimuliuojančią aplinką,
kūrybiškai parinkti įvairias sporto priemones;
įvaldyti aktyvius sveikatos ugdymo metodus ir būdus,
siekiant pedagoginio proceso kūrybiškumo ir dinamiškumo;
į sveikatos ugdymo veiklą įtraukti įstaigos bendruomenę ir
socialinius partnerius.

Programos įgyvendinimo rezultatai:
vaikai įvairios veiklos metu sužinojo daug naujo apie sveiką gyvenimo būdą: kaip sveikai
maitintis, sportuoti, judėti, džiaugtis gyvenimu. Manome, kad ugdytiniai įgavo pasitikėjimo savimi,
išmoko būti atsargesni juos supančioje aplinkoje, tapo sveikesni ir aktyvesni.
vaikai formavo įgūdžius rūpintis savo ir šalia esančių saugumu ir sveikata.
naujai nupirktos sporto priemonės ir pačių pedagogių pagamintos priemonės suteikė ir ateityje
suteiks ugdytiniams judėjimo džiaugsmą, vaikai noriai žaidė ir žais judrius žaidimus, sportuos.
sukaupta metodinė medžiaga suteikė vertingų žinių apie sveiką gyvenimo būdą.
tėvams teikiama informacinė švietėjiška pagalba skatina atkreipti didesnį dėmesį į savo ir vaiko
sveikatą, ją stiprinti, renkantis šeimai priimtinus būdus.

Programos įgyvendinimui buvo gauta 2000 Lt parama iš Vilniaus
miesto savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos departamento.

SPORTO SALĖS APLINKOS PRATURTINIMAS SPORTO
PRIEMONĖMIS
NUPIRKTA:
ŽIEDAI ŽAIDIMAMS
Šiais žiedais galima žaisti įvairius
judrius, ramius žaidimus. Vaikai noriai
juos mauna ant
rankyčių, kojyčių, deda ant galvos,
sėda ant jų pasidėję
ant grindų. Mėto
draugui, susikabina
su draugais į bendrą
ratą , bėga ratu ir kt.

PARAŠIUTAS
Spalvinga priemonė. Į ją įsikabinus galima žaisti
daug žaidimų visiems kartu. Vaikai mėgsta judrius
žaidimus, laikantis parašiuto bėgti ratu. Vyresni bėgti keičiant kryptį. Vaikams
patinka žaisti su įvairaus
dydžio kamuoliais, stengtis,
kad kamuoliukai nenukristų.

ARKINIS TUNELIS LINDIMUI

VAIKIŠKI KREPŠINIO STOVAI
Reguliuojamas aukštis nuo 120 cm
iki 182 cm. Lankstus lankas. Vaikai
labai noriai mėto kamuolį į krepšį
tiek lauke tiek salėje.
Visi stengiasi pataikyti kamuolį į lanką,
tapti mažaisiais krepšininkais.

Tinka tiek lauko, tiek vidaus žaidimams.
Vaikams patinka žaisti įvairias estafetes,
judrius ir kitus žaidimus.

KILIMĖLIS SU ORO BURBULIUKAIS
Vaikai noriai vaikšto ant kilimėlio,
masažuodami savo kojytes.

DISKAI VAIKŠČIOJIMUI –
BALANSAVIMUI
"UPĖS AKMENYS"
Priemonė skirta koordinacijos ir balansavimo
pratimams paįvairinti. Kiekvienas “akmenukas” ant
dugno turi gumos stabilizatorius, todėl vaikai drąsiai
šokinėja nuo vieno ant kito akmens stengdamiesi
nepaliesti žemės. Įvairiaspalviai
“akmenukai” traukia vaikų dėmesį,
jie labai noriai jais vaikšto.

ČIUŽINIAI
Visiems vaikams labai patinka verstis
kūlversčiu - o šie čiužiniai labai puiki (minkšta)
priemonė šiems ir kitiems įvairiems žaidimams.

PASTATOMAS KREPŠYS

Vaikų mėgstama veikla - mėtyti lengvus
kamuoliukus į krepšį ir stengtis juos pataikyti.

KREPŠYS KAMUOLIAMS
SANDĖLIUOTI, KAMUOLIAI

VIRVĖ
Tai penkių metrų ilgio virvė. Ji gali būti ir
takeliu, kuriuo keliauja visi norintys, ir gali būti
naudojama žaidimams kuriuose norime sužinoti,
kuri komanda stipresnė.

SVEIKATINGUMO IR KŪRYBOS SAVAITĖS
„AUGU SVEIKAS KAIP RIDIKAS“
spalio 10 – 21 dienomis
Šiomis savaitėmis siekėme formuoti tvirtus mitybos įgūdžių laikymosi pagrindus darželyje,
tenkinti ir žadinti vidinį vaiko poreikį judėti, paskatinti išreikšti savo individualų kūrybiškumą bei mokytis
kurti drauge su kitais: grupės draugais, šeimos nariais. Šių savaičių vykusioje veikloje aktyviai dalyvavo visa
įstaigos bendruomenė: vaikai, tėvai, pedagogai, specialistai ir kiti personalo darbuotojai.

ŽYGIO DIENA
Pasivaikščiojimai gamtoje
Išaušęs apniuręs pirmadienio rytas, švilpaujantis stiprus
vėjelis neišgasdino nei vieno - visi susiruošė ir iškeliavo į
šalia darželio besidriekiantį Jamanto parką, apžiūrėti
rudenėlio. Rinkome įvairias šakeles, konkorėžius, suradome
kaštonų, šermukšnio uogų, netgi aptikome pribarstytų gilių,
dėjome viską į pintinėles pasikalbėdami, skaičiuodam
apžiūrėdami nuo kurio medžio tokios rudeninės gėrybės.

KŪRYBOS DIENA
„Rudens karoliai“

Grupėse įkūrėme mažąsias dirbtuves: visi dirbome,
plušome, stengėmės iš gausios gamtinės medžiagos suverti
savo grupės karolius. Norėjosi, kad jie būtų kuo ilgesni… ir
“skanesni” mūsų skrajūnams paukšteliams. Sumanėme
sparnuotiems draugams padaryti rudeninę puotą darželio
kieme: suvertus karolius iš uogų padovanoti jiems.

RUDENS ŽAIDIMŲ IR IŠDAIGŲ DIENA
Labai džiaugėmės, kad lietutis nesutrukdė visiems drauge darželio kieme pajudėti, pasportuoti,
paišdykauti rudens žaidimų ir išdaigų dieną. Pastatyti lauke krepšinio stovai trumpam leido mažiesiems
pasijusti garsiais krepšininkais: vaikai noriai mėtė kamuolius į krepšinio lankus,
o pataikę ilgai džiaugėsi… O kas netilpo krepšinio aikštelėje, laukdami savo eilės,
žaidė judriuosius žaidimus, džiaugėsi rudenėliu, gainiodami margaspalvius medžių
lapus.

KELIAUJANTIS SPEKTAKLIUKAS
„Vitaminų košelę virsim, pilnais šaukšteliais kabinsim“
Ketvirtadienį visi galėjo stebėti keliaujančio spektakliuko „Vitaminų
košelę virsim, pilnais šaukšteliais kabinsim“ pasirodymą. Būrys “šeimininkių”
pedagogių, kartu su darželio dietiste ir mažaisiais draugais “daržovėmis”: morkyte, kopūstu, žirniuku,
agurkėliu ir pupyte, pasiėmę didžiulį puodą, keliavo po grupes virti vitaminų
košytės. Visas daržoves dėjome į puodą, linksmai dainuodami maišėme,
skanavome. Kiekviena “daržovė”deklamavo eilėraštuką
apie save, o dietistė vaikams pasakojo kuo ypatingos
šios daržovės, kokių vitaminų jose daugiausia ir kodėl
jas reikia valgyti. Atsisveikindami kiekvienai grupei
palikome paragauti šviežių šeimininkių supjaustytų
daržovių.

GĖRYBIŲ RAGAUTUVIŲ DIENA
“Gėrybių ragautuvių dieną” daug kalbėjome apie sodo, daržo ir miško
teikiamas rudens gėrybes. Jas apžiūrinėjome, lietėme, pjaustėme, uostėme,
ragavome, pajusdami jų skonį, suprasdami, kad vienos iš jų - saldžios, kitos
rūgščios, bet visos skanios ir labai vertingos. Stengėmės patys gamint
rudenines salotas, o pagaminę
visi kartu vaišinomės.
Ačiū visiems tėveliams, už jų
atneštas gėrybes.

KURIAME SU DRAUGAIS KARTU
Plakato „Noriu būti sveikas ir žvalus“ kūrimas
Kurdami plakatus klausėme vaikų ką reikia daryti, kad būtume sveiki ir
žvalūs. Vaikų atsakymai labai nudžiugino: “kad augtum didelis ir sveikas,
reika sportuoti ir viską valgyti”(Paulina, 6m.), “kad augtum sveikas, reikia
valgyti daržoves, vasius ir sportuoti stadione” , “kai sportuosim iš ryto
namuose – būsim sveiki” (Marija ir Dominykas, 6m.).
Vaikai mokėsi kurti vieną grupinį darbą drauge: karpė, klijavo, piešė, -tai
neįkainojama patirtis.

-

IŠRAIŠKOS DIENA
Muzikinė pramoga „Vitaminai gudručiams“
Šventę darželio salėje vedė gripuojantis Grigas ir sveikuolis Česnakas. Į salę sugūžėjo jaunieji
artistai: obuoliukai ir Kirmėlytė (“Spinduliukų” grupės vaikai ir jų auklėtoja), grybukai
(“Kiškučių” grupės vaikai ir auklėtojos), bitutės (“Drugelių” grupės vaikai ir auklėtoja),
riešutėliai (“Saulės zuikučių” grupės vaikai ir auklėtojos),
žirniukai ir pupytės (“Lašiukų” grupės vaikai ir auklėtojos).
Grigui vaikai pasakojo apie gamtos gėrybių naudą žmogui
gražiomis dainelėmis, šokiais, vaišindami jį obuoliukais,
medumi, riešutėliais, grybais. Išdykėlį Grigą vaikai pamokė net spragilais iškulti
pupeles. Visiems labai patiko išbandyti senąjį kūlimo būdą. Turėjome nemaža
darbo jas surinti ir suskaičiuoti…
Gerasis Česnakas ir vaikai įtikino Grigą teisingai maitintis,
valgyti daug vaisių bei daržovių. Pasveikęs Grigas kartu su vaikais
sudainavo nuotaikingą “Vitaminų dainelę“. Renginio scenarijų
parengė, vaikučius dainelių ir šokių išmokė meninio ugdymo
vadovė Genovaitė Povilaitienė.

DRAUGYSTĖS DIENA
Apjuoskime darželį rankutėmis ir rudeniniais karoliais
Skambant linksmai muzikai darželio kieme, vaikai nešini savo suvertais karoliais, būriavosi darželio
kieme. Vaikų rankučių ir ilgų rudeninių karolių pakako apjuosti net visą darželį.
Pasidžiaugėme draugišku susikabinimu, šiltu žodeliu draugui,
smagiais šokiais ir daina. „Skaniuosius“ rudens karolius
padovanojome paukščiams pakabindami
juos medžiuose, o iš
kitų karolių pievelėje
sudėliojome rudeninį paukštį draugystės
vardan.

JUDESIO DIENA
Rytinė mankšta visiems
Atsiliepdami į Všį “Inicatyvos fondas” kvietimą dalyvauti programoje “Augsiu aktyvus 2011”,
darželyje surengėme “Mankštą visiems”, kurią vedė vaikų mėgiamas treneris Algirdas.
Visi draugiškai trynėme delniukus, ausytes, pilvukus, šoliavome, trepsėjome,
pritupinėjome, ant vienos kojos stovėjome… ir dar daug kitaip mankštinomės.

METODINĖS MEDŽIAGOS IR SAVO GAMYBOS SPORTO
PRIEMONĖS
Visuomenės sveikatos programoje viena veiklos dalių yra sportinę veiklą praturtinti
savo gamybos sporto priemonėmis. Priemones gamino pačios pedagogės, o patirties
kaip tokias priemones gaminti bei kokius žaidimus žaisti su vaikais
sėmėsi iš Vilniaus nevalstybinio SOS darželio pedagogės
M. Juodaitienės bei LVJC sporto mokytojos metodininkės L. Miežienės darželyje vesto
seminaro “Ikimokyklinio amžiaus vaikų sportiniai žaidimai”. Šios priemonės unikalios,
netradicinės, jos skatina vaikų kūrybiškumą. Pagamintos iš vaikams gerai pažįstamų
daiktų: skalbinių segtukų, kempinėlių, virvelių, audeklų. Su šiais daiktais žaisdami
ir mankštindamiesi vaikai atras, kad skalbinių segtuką galima prisegti prie draugo marškinėlių, audeklo
gabalas gali tapti rogėmis, kempinėlės – sniego gniūžtėmis ar magnetais, plastikinių butelių kamšteliai –
masažiniu kilimėliu, o virvutė ar audeklo juostos gali virsti net kalėdine eglute. Toks mankštinimosi būdas
vaikams teikia daug smagumo, lavina vaizduotę ir fantaziją, ugdo kūrybinius gebėjimus, kuriuos vėliau
sėkmingai gali pritaikyti žaisdami šeimoje ar su draugais. Šias netradicines priemones vaikai labai noriai
renkasi, su jomis žaidžia. Jas naudoja kūno kultūros valandėlių metu salėje, grupėse organizuojamose
įvairiose veiklose.

PRIEMONIŲ PARODA
“PAPRASTI - NEPAPRASTI ŽAIDIMAI”
Parodos tikslas:
Sukurti unikalių sporto priemonių, kuriomis praturtintume vaikų
žaidimų patirtį bei sportinių užsiėmimų veiklą.
Naujomis priemonėmis skatinti natūralų vaiko preikį judėti bei teigiamų
emocijų raišką.
Pedagogės pristatė savo priemones praktiškai pademonstruodamos judriuosius žaidimus, parengė
metodinių priemonių aprašymus. Su visomis šiomis priemonėmis galėjo susipažinti ir ugdytinių tėveliai
parodoje “Paprasti- nepaprasti žaidimai”, kuri buvo organizuota darželio koridoriuje – galerijoje.

“ATSPĖK KIENO RANKA, KOJA“
Parengė auklėtojos Sigita Kubertavičienė
Lilijana Milaševskienė

„MORKOS“
Parengė auklėtoja
Laimutė Girdauskienė

„ZUIKUČIŲ MAIŠELIAI“
Parengė auklėtoja
Vanda Dovliaš

„SPALVOTI
ŠALIKĖLIAI“
Parengė meninio ugdymo pedagogė
Genovaitė Povilaitienė

„KEMPINĖLĖS MAGNETAI“
Parengė priešmokyklinio
ugdymo pedagogė
Loreta Marcinkevičiūtė

„RODYKLĖS“

„MINKŠTI KAMUOLIUKAI“
Parengė auklėtojos
Rasa Čepienė,
Liudmila Girdauskienė

“IŠDYKLĖLIAI SEGTUKAI“

Parengė auklėtojos
Violeta Stašinskienė,
Sonata Paurytė

Parengė priešmokyklinio ugdymo
pedagogė Violeta Paškevičienė

„KATĖS IR PELĖS“
Parengė auklėtojos
Lina Stankevičienė,
Sonata Paurytė

„MASAŽINIS KILIMĖLIS“
Parengė auklėtoja
Alina Čeponienė

„ORTOPEDINIS KILIMĖLIS“
Parengė auklėtojos Svetlana Smirnova,
Sabina Verbel

MEDŽIAGINIAI KILIMĖLIAI
„ROGĖS“
Parengė auklėtoja
Alina Šimonienė

„KALĖDŲ EGLUTĖ“
Parengė auklėtojos
Danutė Semėnienė,
Lilijana Milaševskienė
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