Lopšelyje - darželyje „Gintarėlis” 2011 m. pavasarį buvo
parengta ir vykdoma, o 2012 m. rugsėjo – gruodžio mėn. tęsiama
visuomenės sveikatos stiprinimo programa

Specialus priedas

„Į SVEIKATOS ŠALĮ”
Programos įgyvendinimui buvo gauta 3000 Lt parama iš Vilniaus miesto savivaldybės
socialinių reikalų ir sveikatos departamento.
Programos tikslai: įstaigos bendruomenės pastangomis stiprinti ugdytinių sveikatą, gilinti
šios srities žinias, įgūdžius, kurti integruotą ir vieningą sveikos gyvensenos ir kūrybiškumo ugdymo
sistemą.
Programos uždaviniai: sudaryti sąlygas tenkinti vidinį vaiko
poreikį judėti, žaisti, bendrauti ir pažinti pasaulį; vadovaujantis „smagaus žaidimo
koncepcija” skatinti vaikų didesnį fizinį aktyvumą: papildyti sportinį inventorių
trūkstamomis priemonėmis ir praturtinti vaikų sportinių žaidimų patirtį,organizuoti
judriuosius žaidimus bei turnyrus, išvykas; ugdyti sveikatos saugojimo kompetenciją,
formuojant tvirtus sveikos gyvensenos ir tinkamos mitybos, higienos įgūdžius
darželyje ir šeimoje: turtinti vaikų žaidimų patirtį, įkuriant siužetinių žaidimų erdvę
„Sveiko maisto krautuvėlė“ grupėje; kūrybiškai taikyti aktyvius ugdymo metodus ir
būdus perteikiant žinias apie sveiką mitybą ir asmens higieną; stiprinti ugdytinių psichoemocinę sveikatą
meninės išraiškos ir kūrybiškumo būdais; plėtoti partnerystės ryšius su šeima, įtraukti įstaigos bendruomenės
narius į sveikos gyvensenos ugdymo programą.

Buvo nupirkta:

Futbolo
kamuoliai
Priemonės pasivaikščiojimui „Drakoniukas”
ir „Šuniukas”

Sveiko maisto krautuvėlė su
mediniais vaisių ir daržovių
muliažais siužetiniams
žaidimams

Programos įgyvendinimo rezultatai:

Šokių kutai

 Vaikams organizuojamos žygio dienos, išvykos leido pabūti gamtoje, įgyti naujos patirties. Įsigyta nauja priemonė –
vaikščiojimo virvė „Šuniukas“ ir „Drakoniukas“ leido geriau įtvirtinti saugaus elgesio taisyklių laikymąsi gamtoje,
gatvėje. Vaikai išmoko būti atsargesni juos supančioje aplinkoje, tapo sveikesni ir aktyvesni.
 Įsigyti nauji futbolo kamuoliai leido kiekvienam vaikui individualiai treniruotis, organizuojamos judriųjų žaidimų
dienos, Futboliuko fiesta šaltuoju metų sezonu suteikė vaikams galimybę aktyviai judėti, patirti daug teigiamų emocijų.
 Vaikai praturtino žaidimų patirtį su naujai įsigytomis priemonėmis - „Sveiko maisto krautuvėle”, pedagogo
organizuoti žaidimai buvo įvairesni, suteikė daugiau žinių apie sveiką mitybą, ugdė vaikų kūrybiškumą, leido geriau
susipažinti su spalva, forma, labiau atsiskleisti tarpusavio santykiams ir komunikavimui.
 Darželio koridoriuose naujai įkurta edukacinė erdvė leido vaikams domėtis auklėtojų surinktomis vaistažolėmis,
vaikai daug sužinojo apie vaistažolių naudą žmogui, patys ragavo vaistažolių arbatėlę. Taip pat visa bendruomenė
galėjo grožėtis ir domėtis vaikų kartu su tėveliais vasarą nufotografuotomis vaistažolių ir žydinčių gėlių nuotraukomis
bei vaistinių augalų gydomųjų savybių aprašymais.

GRUPIŲ APLINKOS TURTINIMAS
Siužetinių žaidimų „Sveiko maisto krautuvėlė”
erdvių įrengimas grupėse
Krautuvėlė vaikams suteikė daug kūrybiško džiaugsmo. Vaikai mokėsi būti
draugiškais, stengėsi dalintis, visi noriai įsijungdavo ir patys savarankiškai
kurdavo siužetinius vaidmeninius žaidimus. Kiekvienas atrasdavo kur panaudos
nupirktas daržoves ar vaisius. Gamindavo įvairias salotas, kepdavo pyragus,
blynus, ar suvalgydavo pasikvietęs į svečius draugus. Šis žaidimas skatino vaikų
kūrybiškumą, plėtė žinias apie sveiką mitybą, tobulino socialinius įgūdžius,
turtino kalbos žodyną.

SVEIKUOLIŠKA VASARA AUKLĖTOJŲ AKIMIS!
Šioje parodoje ugdytiniai galėjo susipažinti su vaistiniais
augalais, kuriuos surinko mūsų darželio auklėtojos. Vaikai
klausėsi auklėtojos Loretos pasakojimo apie vaistažoles,
ragavo
vaistažolių
arbatėlės.

SVEIKUOLIŠKA VASARA VAIKO AKIMIS!
Po vasaros darželio koridorius papuošė tėvelių ir vaikučių fotonuotraukų paroda
„Sveikuoliška vasara vaiko akimis. Fotografuojame vaistažoles ir žydinčias vasaros
gėles“. Tai nauja, pačių vaikų ir tėvų bei pedagogų sukurta edukacinė erdvė, kuri
vaikams teikė džiugias emocijas, leido
labiau pažinti vaistinius augalus,
atkreipė dėmesį į gamtos spalvas vasarą,
paskatino darželio ir šeimos
bendradarbiavimą. Dėkojame visiems
aktyviai dalyvavusiems.

PASIVAIKŠČIOJIMAI, PAŽINTINĖS EKSKURSIJOS
ŽYGIO DIENA
Pasivaikščiojimai po apylinkę, Baltupių
progimnazijos stadioną, Jamonto parką
kėlė daug džiaugsmo vaikams. Rinkome
spalvingiausius lapus, įvairias šakeles,
uogas ir kitas gėrybes – visi kartu jau
mąstėme kaip kursime savo grupės
mozaiką. Stebėjome gamtos grožį rudenį,
žiemą, gėrėjomės saulės apšviestu parku, kuriame atradome daug spalvų.
Pasivaikščioti pasiimdavome ir mūsų naujus draugus: „Drakoniuką” ir
„Šuniuką”, kurie suburdavo vaikučius aplink save ir
drauge keliaudavome. Prisiminėme kaip reikia
saugiai elgtis gamtoje. Vaikai sužinojo, kokie
pavojai ten jų tyko,
jei yra nesilaikoma
tam tikrų saugaus
elgesio taisyklių.
Juk sveikata –
brangiausias mūsų
turtas.

KURIAME KARTU SU DRAUGAIS
„MANO GRUPĖS MOZAIKA”

Pasivaikščiojimų metu surinktas miško gėrybes: įvairias šakeles, giles, kaštonus, kankorėžius, žiedlapius,
medžių lapus dėliojome ant pievelės, kurdami įvairiausias rudens mozaikas. Vaikai džiaugėsi kurdami savo
grupės mozaiką.

SVEIKATINGUMO IR KŪRYBOS SAVAITĖS
„VITAMINAI IŠ SODO, DARŽO, MIŠKO“
spalio 1 – 17 dienomis

Visi kartu stebėjome auksinio rudens spalvas krentančiuose medžių lapuose, vaisiuose, daržovėse. Ragavome tėvelių
atneštas daržoves, vaisius, gaminome iš jų sveikuoliškas salotas, kūrėme įvairius darbelius, kurie puošė mūsų vaikų kūrybinių
darbelių parodėlę. Daug judėjome, žaidėme judriuosius žaidimus – buvo visiems gera ir smagu. Dėkojame visiems tėveliams.
Tikimės, kad visi daug judėsime, žaisime judriuosius žaidimus, valgysime daug daržovių, vaisių, stengsimės sveikai gyventi ir
būsime visada žvalūs ir aktyvūs.

AKTYVAUS JUDĖJIMO SKATINIMAS

„JUDRIŲJŲ ŽAIDIMŲ DIENA”

Darželio kiemelyje savo aikštelėse vaikai draugiškai žaidė judrius
žaidimus su kaimyninės grupės vaikais: „Išsirink moliūgėlį”, „Surink
pievelėje pasislėpusius kaštonus”, „Prisirink daržovių”, „Pagauk mane”
„Pašokime kartu su lapeliais”, važiavome traukinuku - buvo gera ir
smagu.

JUDRIEJI ŽAIDIMAI UŽDAROSE PATALPOSE,
„FUTBOLIUKO FIESTA – TURNYRAS”
Vaikams labai patinka žaisti judrius žaidimus,
žaidimus su kamuoliais ir su mūsų naujuoju draugu
Drakoniuku, kuris susirangęs puikiai jautėsi draugų
būryje ir kartu ėjo miegoti pietų miegelio.
Futboliuko
turnyre vaikai
parodė gražų,
entuziastingą,
pilną emocijų
žaidimą.

„RUDENS LAUKO FUTBOLIUKO TURNYRAS“

Šią dieną darželio pievelė tapo stadionu, kuriame vyko „Rudens lauko futboliuko turnyras“. Šis turnyras
buvo neįprastas: vaikai avėjo guminiais batais, komandų nariai vaizdavo grybus. Į šį turnyrą buvo pakviesti
„Lašiukų“, „Ežiukų“, „Papūgėlių“, „Spinduliukų“, „Kačiukų“, „Gaidžiukų“ grupės vaikai. Esame dėkingi
mūsų ugdytinės Andrėjos tėveliui Virmantui Lemežiui, profesionalim futbolo žaidėjui, bei treneriui, kuris
drauge žaidė su vaikais ir parodė įvairiausius veiksmus su futbolo kamuoliu.

RAGAUTUVIŲ DIENA!
Ši diena buvo „skaniausia” darželyje! Kalbėjomės
apie sodo, daržo ir miško mums teikiamas rudens
gėrybes, jas apžiūrinėjome, čiupinėjome, uostėme.
Stengėmės visi pjaustyti, gaminti sveikuoliškas
salotas, ragauti, skanauti iš namų atsineštas
daržoves, vaisius. Ačiū tėveliams! „Papūgėlių”
grupės vaikai patys maišė ir kepė obuolių pyragą,
„Gaidžiukų” grupės vaikai ragavo pačių iškeptus
obuolius, „Spinduliukų” grupės vaikai susikaupę trynė aviečių uogienę. Visi
stengėsi įvardinti vaisių, daržovių skonį, savybes, suprasdami, kad vienos iš
jų - saldžios, kitos - rūgščios, bet visos skanios ir labai naudingos augančiam
vaikučiui.

AKCIJA „VITAMINIZUOTAS”

Grupėse lankėsi darželio dietistė - slaugytoja Brigita. Ji vaikams pasakojo
apie sveiką maistą, jame esančius vitaminus. Su vaikais aptarė sveiko maisto
piramidę. Vaikai pjaustė, maišė, ragavo gaminamas salotas.

LAISVOS KŪRYBOS DIENA
Grupėse tą dieną veikė mažosios dirbtuvėlės. Visi
vaikučiai buvo įsijungę į kūrybinį procesą: iš įvairiausios
gamtinės medžiagos kūrė širdelei mielus darbelius.
Kiekvienas galėjo laisvai rinktis gamtinę medžiagą, ją
naudoti kuriant nuostabius darbelius. Kai kurie rinkosi
kurti net grupinius darbelius.

VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBELIŲ PARODA
Parodoje galėjai pamatyti neįprastų rudeniškų darbelių.
„Papūgėlių”grupės vaikučiai pagamino daug nuostabių
rudeniškų atvirukų, o „Kiškučių” grupės vaikai sukūrė
didelį paveikslą iš džiovintų lapų, „Spinduliukai”
eksponavo sukurtus darbelius iš džiovintų augalų. Vyresnėliai, „Lašiukų”
grupės vaikai, atidarė kuo tikriausią parodą: parašė skelbimą, nupiešė
bilietus, kuriuos davė parodos lankytojams. Paroda buvo
neįprasta – įrengta ant šviesos stalo.

MENINĖS IŠRAIŠKOS DIENOS APIE SVEIKĄ MITYBĄ IR GYVENSENĄ
Šiais edukaciniais renginiais siekėme įtvirtinti vaikų žinias apie daržoves, vaisius, miško gėrybes,
žaidžiant suteikti teigiamų emocijų, skatinti vaikų saviraišką.

„KAIP MES VAISTAŽOLIŲ IEŠKOJOM“
Vaikai pateko į linksmą istoriją, kurios metu pasisvečiavo daržovių pokylyje, lapelių ir grybų karalystėse,
vėliau pateko į vaistažolių pievą. O ten sužinojo daug naujo apie šių žolelių naudą žmonių sveikatai. Šventėje
dalyvavo „Drugelių“, „Kiškučių“, „Spinduliukų“, „Papūgėlių“, „Ežiukų“ grupės vaikai ir pedagogės. Šventę
vedė auklėtoja A. Šimonienė ir L. Stankevičienė, meninio ugdymo pedagogė G. Povilaitienė.

„RUDENS GĖRYBIŲ PILNA KRAITELĖ!”
Šventėje dalyvavo „Vyturiukų“, „Meškučių“, „Gaidžiukų“, „Saulės zuikučių“
grupių vaikai. Jie susitiko su Dėde Rudenėliu, kuris vaikams atnešė parodyti
daug rudenėlio gėrybių. Šventę vedė auklėtojos A. Čeponienė, Laimutė
Girdauskienė, A. Skunčikienė, R. Čepienė, L. Chabenskaja, S. Smirnova.

„DARŽOVĖLIŲ PILNAS MIESTAS“
Šventė buvo skirta vyresniesiems darželio vaikams, tai priešmokyklinio ugdymo grupei „Lašiukai“ bei
ikimokyklinio ugdymo grupei „Kačiukai“. Auklėtojos S. Kubertavičienė bei L. Marcinkevičiūtė vedė šią
šventę. Vaikučius dainuoti mokė meninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė.
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