
      
  Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Vyturėlis“ (54 ugdytinių, 9 
darbuotojai) bendruomenė, jau daugelį metų kuria sveikatai palankią aplinką, daug dėmesio skiria ugdytinių 
sveikos gyvensenos gebėjimų ugdymui(si), plėtoja sveikatinimo veiklas   patraukliomis vaikams formomis: 
projektinėmis,  patyriminėmis veiklomis, edukaciniais užsiėmimais, rytinėmis mankštomis, pirštų 
gimnastika, smėlio, muzikos  terapija ir kt. Į šias veiklas yra įtraukiami, ne tik vaikai, jų šeimos, bet ir 
visuomenės  sveikatos specialistas ir kt.  
    Praeitais mokslo metais, pasitelkę vaikučių tėvelius, Sintautų kultūros centro bendruomenę, įrengėme 
“Kneipo sveikatingumo takelį“, kuriame,  vienas iš elementų yra judėjimas. Einant pojūčių taku basomis 
kojomis reikia leisti savo kūnui pajusti, ką reiškia eiti skirtingais paviršiais...  
 Vanduo, judėjimas, sveika mityba, vaistažolės, ir gyvenimo tvarka – penki natūralūs Kneipo  sveikatinimo 
elementai, kurie iki šių dienų  plačiai naudojami kaip sveikatos stiprinimo ir gydymo šaltiniai. Ugdytiniai 
noriai išbandė sveikatingumo taką, vaikščiojo basomis skirtingais paviršiais, mėgavosi vandens 
procedūromis rankoms ir kojoms, atliko dėmesingumo bei atsipalaidavimo pratimus, sužinojo apie 
vaistažolių naudą sveikatai- jas užsiaugino, tyrinėjo. 
   

 
       Kneipo tako. 



 

Vandens procedūros su vandeniu... 

 
     Vaistažolių darželis 
 

Projektas ”Valgau sveikai – sportuoju linksmai“ 

Projekto tikslas – formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, vertybines nuostatas, skatinant fizinį aktyvumą ir 
sveikos mitybos  įpročius, įtraukiant visus bendruomenės narius ir soc. partnerius  į netradicines veiklas. 

Projekto uždaviniai: 

 praktinių veiklų metu suteikti dalyviams žinių apie judėjimo svarbą, sveiką mitybą; 

 įtraukti tėvelius ir darželio  bendruomenę į projekto veiklų įgyvendinimą, sudarant palankias sąlygas 
išmokti naujų judėjimo būdų, pažinimo, patiriant džiugių akimirkų; 

 organizuoti netradicines judėjimo, pažinimo, saviraiškos veiklas; 
 
Projekto aktualumas . 



        Nuolat bendraudami su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, jų tėvais, stebėdami, 
kaip vaikai atvyksta į ugdymo įstaigą, kaip iš jos grižta į namus, įsitikinome, kad vaikai ne ugdymo 
įstaigoje ne visuomet maitinasi sveikai, mažai juda, valgo greito maisto patiekalus, daug laiko 
praleidžia prie kompiuterių, telefonų, planšečių ir kt. Mažai laiko leidžia gryname ore. Esama 
situacija rodo, kad nuo mažens vaikų fizinis aktyvumas mažėja, dažnas vaikas linkęs į 
antsvorį.Pasaulinės nutukimo federacijos (PNC) paskelbtoje ataskaitoje nurodoma, kad iki 2030 metų 
visame pasaulyje bus 250 mln.nutukusių vaikų, jei nesikeis dabartinės tendencijos. 
        Suprasdami sveiko maitinimosi, judėjimo svarbą vaiko raidai, asmenybės formavimuisi, fizinės 
sveikatos gerinimui, rengiame šį projektą, siekdami skatinti pozityvų požiūrį į sveikos mitybos ir 
judėjimo svarbą. Sveika mityba, judėjimas – tiesiogiai įtakoja mūsų ir mūsų vaikų sveikatą.Todėl 
švietimo įstaiga, kartu su šeima turi imtis prevencinių priemonių. Labai svarbu nuo pat mažens 
ugdyti vaikų įpročius sveikai maitintis ir daug judėti. Sveikas vaikas – smalsus, aktyvus, judrus, 
linksmas, pasitikintis savimi vaikas. 
       Ugdytiniai nuo pat pavasario vykdė STEAM veiklas. Jie, ne tik atliko įvairius eksperimentus su 
sėklomis (plaukia – skęsta; stebėjo sėklų dygimą  šviesoje ir tamsoje;). Patys sėjo, augino daigus, 
juos laistė, prižiūrėjo (stebėjo su padidinamuoju stiklu augalo stiebą, lapus, šaknis, žiedus; matavo, 
kiek jie paugo per 1savaitę, per 2 savaites ir k 
 
 

  

      Iš sėklų, daigus išsiauginame  patys. 

 



 
     Patys užsiauginome ir svogūnų laiškus... 

 

 

 



 

 

         Užaugintus daigus, kartu su ugdytiniais pasodinome į šiltnamį. Ten juos taip pat turėjome prižiūrėti, 
jais rūpintis. Karantino metu, vaikučius sėti, sodinti daržoves mokė “ kiškienė‘ (sukurtas filmukas). 
 

  
     Įsigijome šiltnamį, kur „kiškienė“   mokė vaikus sėti ir prižiūrėti daržoves (karantino metu). 
 

  



     

 
 
 
 Daug kalbėjome, žiūrėjome filmukus apie sveiką mitybą, serviravome stalą, diskutavome, piešėme, lipdėme 
vaisius ir daržoves, atlikome eksperimentus (su  saldainiais skittles, kurie nudažo vandenuką). 
      Apžiūrėjome, tyrinėjome, vaikų daržuose užaugintas daržoves: (patys plovėme, džiovinome sėklas, jas 
skaičiavome, iš jų dėliojome ornamentus, raides, skaičius ir kt.). Vaikai daug sužinojo apie jų naudą 
sveikatai. 
      Patys daržoves plovė, pjaustė, gamino salotas, puošė iš formelių išspaustomis figūrėlėmis. 
 



 
      Pietūs po atviru dangumi. 



   Visais pojūčiais vaikai tyrinėjo vaisius ir daržoves (jų sėklas), lygino jas pagal dydį, svėrė, įvardijo jų 
spalvas, spaudė sultis ir kt. Susipažino su maisto pasirinkimo ir fizinio aktyvumo piramidėmis. 

 



 

Tėveliai, kartu su  vaikučiais augino ir skynė uogytes. Patys  ugdytiniai vėrė uogų vėrinukus, gamino vaisių  
kokteilius, juos puošė ir ragavo.  

 

 



 

 

 

 

        Vykdėme dar daug į vairių veiklų: užsiauginome moliūgus, juos plovėme, išskobėme sėklas, jas 
tyrinėjome, skaičiavome, iš jų dėliojome raides ir skaičius, patys vaikai moliūgą tarkavo su tarka, o po to 
kepė keksiukus (filmuota medžiaga). 

 



 

 

        Daug dėmesio skiriame ir fiziniam aktyvumui: rytais darome mankštą, daug laiko praleidžiame 
gryname ore. Organizuojame į vairias veiklas: žaidimai su „parašiutu“, kamuoliu, lankais, kėgliais ir kt. 
Vykstame į rajono ar šalies organizuojamus sportinius renginius ir juose dalyvaujame. Į užsiėmimus 
kviečiamės visuomenės sveikatos specialistę, kuri praveda įvairius edukacinius užsiėmimus (moko 
taisyklingai plautis rankas, supažindina su žmogaus kūnu, organų funkcijomis, parodo, kaip valytis dantukus 
ir kt. 

 

 

 



 

 

 

Šis projektas dar tęsiasi (iki 2023m. sausio mėn.) ir numatyta dar daug įdomių veiklų. 

 


