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Vaikai su didžiule šypsena prisiminė visus metų iššūkius, dalinosi 
įspūdžiais ir naujiems draugams pasakojo kokias veiklas jie atliko. 

Vyko daug pokalbių, diskusijų, pačiomis įvairiausiomis temomis. 
Vaikai pradėjo suvokti fizinio aktyvumo, emocijų suvokimo, sveikos 
mitybos, higienos įpročių, aplinkos švaros palaikymo svarbą. Ir visa 

tai įtraukė į savo kasdieninę veiklą. 



Vasario mėnesio iššūkis 
„Šiandien esu labai 
turtingas, nes esu 

sveikas!“

Turtingo ir sveiko vaiko garantas:

• Aktyvus laiko praleidimas 
lauke

• Sveika mityba

• Puikios emocijos



Kovo mėnesio iššūkis
„Jaunas judėsi – senas

nesigailėsi!!!“

Vaikai visada daug juda, 
bet šio iššūkio pagalba, 

jie yra nesustabdomi
visus metus.



Balandžio mėnesio iššūkis „juokas –
vienintelis užkrečiamas dalykas, kurio 

nereikia bijoti ir saugotis (emocinė 
sveikata).“

Šio iššūkio dėka, vaikai pradėjo 
mažiau pykti, daugiau buvo 
pozityvių emocijų ir juoko. 



Gegužės mėnesio
iššūkis: ”jeigu

kiekvienas šluotų
ties savo durim, tai 

visa gatvė būtų švari
(Aš ir aplink mane)”

Šio iššūkio dėka, vaikams 

susiformavo visam gyvenimui 

įgūdis, kad reikia mylėti ir 

saugoti gamtą.



Birželio mėnesio iššūkis: Vasaros žolynai mūsų sveikatai
(Eugenijos Šimkūnaitės lobių beieškant)

Vaikai tyrinėjo supančios gamtos lobius, ir suprato: kokia gi ji yra turtinga!!!!



Liepos mėnesio
iššūkis: Kai 

nesveikas maistas –
reikalingas ir vaistas

Sveikos mitybos nauda



Rugpjūčio mėnesio iššūkis:
Oras, saulė ir vanduo –
geriausi mūsų draugai, bet ... 

Iš šio mėnesio iššūkio išsinešame – kaip
svarbu daug laiko praleisti lauke su
draugais



Rugsėjo mėnesio iššūkis:
Ištiesk draugui švarią

ranką

Vaikai sužinojo kokios
infekcijos plinta per nešvarias
rankas ir kaip galima nuo to 

apsisaugoti



SAULĖ KIEVIENO LAIMINGO VAIKO ŠYPSENOJE

Spalio mėnesio iššūkis: Kiekviename žmoguje yra 
Saulė, tik leiskit jai šviesti. (Sokratas)



Lapkričio mėnesio iššūkis: „Mes esame mūsų pačių istorijos 
herojai“ (Žalingų įpročių prevencija) M. Makartni

Sveikos mitybos
svarba

Informacinių 
technologijų žala

Kaip svarbu nuo pat vaikystės 
suvokti, kad persivalgymas ir 

nesveikas maistas kenkia mūsų 
organizmui

GERIAU PASKAITYKIME KNYGĄ!!!



Vilniaus m. lopšelis-darželis
„Želmenėliai“ dėkojame 

organizatoriams už projekto 
,,Sveikata visus metus“ iššūkius! 

Ir linki visiems visada būti
sveikiems ir džiaugtis kiekviena

akimirka!!!


