
AUKIME SVEIKI IR STIPRŪS 

Rasa Ratkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Dalia Dambrauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė 

Sveikatos stiprinimas Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“, svarbus ugdymo 

proceso elementas ir yra glaudžiai susijęs su sveikos gyvensenos įgūdžių formavimu. Esame pirmoji 

sveikos gyvensenos ugdymo sistemos pakopa, formuojanti pirmines vaikų nuostatas ir įgūdžius, 

kurie lemia tolesnes sveikatos saugojimo kompetencijos plėtojimo galimybes mokykloje.  

Vaiko sveikata priklauso ne tik nuo genetinių veiksnių, bet ir nuo sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimo ir plėtojimo ne tik šeimoje, bet ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Fizinis 

aktyvumas, sveikatai palanki mityba, palanki psichoemocinė aplinka – būtinos sąlygos vaiko 

harmoningam vystymuisi ir ugdymui(si). 

Atsižvelgiant į įstaigos socialinį kontekstą, 10 grupių ugdomi 54 specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos, elgesio, emocijų sutrikimų, kompleksinių negalių, 

2 vaikai su dideliais ugdymo(si) poreikiais (2022 m. rugsėjo mėn. duomenimis). Diegiamas 

įtraukusis ugdymas, teikiamos 5 švietimo pagalbos specialistų, 3 meninio ugdymo mokytojų 

paslaugos vaikui, šeimai ir mokytojui. Į sveikatos stiprinimo procesą įtraukiame visą įstaigos 

bendruomenę, t. y. vaikus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, socialinius partnerius, tėvus. 

Siekiant formuoti teisingą vaiko  požiūrį į sveiką gyvenseną – fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, 

ugdytinių šeimos nariai aktyviai įsitraukia ir dalyvauja įstaigos inicijuojamose ir organizuojamuose 

sveikos gyvensenos renginiuose, akcijose, projektuose, viktorinose ir kita.  

Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“, sveikatinimo kompetencijos ugdymas – 

prioritetinė sritis. Siekiame visiems vaikams suteikti žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatos 

palaikymą ir stiprinimą, aplinkos įtaką žmogaus sveikatai, taip sąlygojant ugdymo(si) 

kompleksiškumą, tęstinumą. Nuo 2012 metų esame pripažinti „Sveikatą stiprinančia mokykla“, 

plačiau: http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111, rengiame ir įgyvendiname metines 

sveikatos stiprinimo programas, suburtos darbo grupės inicijuoti ir organizuoti sveikatinimo veiklas 

įstaigoje ir už jos ribų. Sveikatos ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į įstaigos parengtą, 

sveikatinimo programą „Būkime sveiki ir žvalūs“.   

Esame sveika ir aktyvi vaikų – tėvų – darbuotojų bendruomenė. Vykdome 

respublikinius, tarptautinius ir miesto projektus, į kuriuos įsitraukia 100 % (10 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio) ugdymo grupių.  

http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111


Didelis dėmesys skiriamas vaikų socialinio – emocinio raštingumo stiprinimui, 

pasitelkiant ir šiuolaikines ugdymo technologijas: parengta inovatyvi, skaitmenizuota metodinė 

ugdymo(si) priemonė – „Molinių pasakų knyga“, aprobuota Kauno miesto ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo metodiniame būrelyje. Vykdomos prevencinės programos ir metodikos: 

socialinio-emocinio ugdymo „Kimochis“, Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio 

draugai“, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa, 

meno terapijos programa, olimpiada „Dramblys“ kita. Meninio ugdymo mokytojai parengę ir 

vykdyto meno terapijos veiklas: parengta ir įgyvendinama „Bendroji muzikos ir dailės terapijos 

programa“, kurioje dalyvauja 100 % 5 – 7 metų ugdytiniai, programa nuolat atnaujinama. Vaikams, 

turintiems kalbos ir komunikacijos sutikimų, bendradarbiaujant su logopedu ir grupės pedagogais, 

parengta „Lipdymo iš molio programa vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų“. 

Inicijuotas ir vykdomas ilgalaikis Respublikinis ugdymo turinio projektas „Žaidžiame meną“. 

Parengtos ir įgyvendintos 3 sveikatinimo kvalifikacijos tobulinimo programos šalies pedagogams 

(KŠIC): „Dailės (keramikos) terapijos integravimas į ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, 

lavinant vaikus, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų“; „Lipdymo terapijos, dailės ir teatro 

elementų integravimas į ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, lavinant vaikus, turinčius kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų“; „Kūryba kaip žaidimas. Molinės marionetės“. Plačiau apie tai įstaigos 

el. svetainėje https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/category/prevencines-programos/; 

https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/sveikatos-stiprinimas/.  Dalyvavome socialinėje akcijoje „Pūsk 

muilo burbulus, stiprink savo sveikatą!“. 

Pastebėjome, kad vaikai namuose, daug laiko praleidžia sėdėdami, t. y.  prie telefonų, 

planšečių, kompiuterių, o grupėje, mieliau renkasi sėdėti nei judėti. To pasekoje,  praranda 

motyvaciją judėti. Siekiant daugiau dėmesio skirti vaikų judėjimui užtikrinti, dieną – grupėse, o 

esant palankioms oro sąlygoms, kiemo teritorijoje, pradedame nuo linksmos, judrios, energijos 

suteikiančios mankštos! Ugdymo procesą, esant tinkamoms oro sąlygoms, stengiamės kuo dažniau 

organizuoti įstaigos kiemo teritorijoje. Esame įsirengę refleksoterapinį taką, kuris padeda ne tik 

grūdinti vaikus, bet ir puikiai masažuoja vaikų pėdutes. Įstaigos kiemo teritorijoje vaikai ne tik 

aktyviai sportuoja, bet ir vyksta meninio ugdymo, STEM veiklos, vasaros sveikatinimo stovykla, 

kita. Dalyvavome renginiuose: „Tarptautinė diena be automobilio“ – „Rieda ratai rateliukai“, 

prekybos tinklo IKI organizuotas projekte „Sodinčius“ (laimėtas darželiui šiltnamis), VDU 

Švietimo akademijos, šalies socialinėje iniciatyvoje „Nusišypsok“; kasmet dalyvaujam iniciatyvoje 

„Kaunas eina“; „IKI Ėjimo varžybose“ (didžiausias nemokamas sveikatingumo renginys 

Lietuvoje), dalyvaujame įvairiose Walk15 programos iššūkiuose. Dalyvaujame Lietuvos teniso 

sąjungos ir Tarptautinės teniso federacijos projekte „Teniso integracija Lietuvos mokyklose ir 

darželiuose“. Vykdėme Respublikinį projektą „Futboliukas“ su Kauno apskrities futbolo federacija, 

https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/category/prevencines-programos/
https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/sveikatos-stiprinimas/


Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ futbolo klubu. Vykdome ilgalaikius sveikos gyvensenos 

ugdymo projektus: „Sveikatiada“ (pagal projekto metinį veiklos planą),. „Mažųjų Olimpiada“, 

„Renkuosi, nes žinau“, „Trikrepšis“, „Sveikuolių sveikuoliai“, „Mažųjų Olimpiada “, „Augu su 

krepšiniu“, LMSA festivalis „Aš, tėtis ir mama - kartu sportuojanti šeima“, Futboliuko festivalis 

„UEFA Grassroots DAY. Futboliuko fiesta“, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ nacionalinį projektą 

– Solidarumo bėgimas. Respublikiniuose, sportiniuose LTOK ir RIUKKPA projektuose „Lietuvos

mažųjų žaidynės“, „Mažoji mylia“,  „Aktyvus koridorius“, „Futboliukas“, „Mano mėgstamiausia 

Žiemos Olimpinių žaidynių sporto šaka“, „Žiemos olimpiada Vaivorykštėje“, „Judrūs vaikai – 

gamtos draugai“, „Vaikų vasara“, respublikiniame projekte „Šiltnamis visus metus“ ir „Sveikata 

visus metus“, kasmet organizuojame vaikų sveikatinimo stovyklas „Vaivorykštės sveikuoliai“ 

(ugdymo procesas perkeliams į kiemo teritoriją), kita. 

Vaikams įdomu dalytis su bendraamžiais priemonėmis, knygomis, žiniomis. Jiems 

patinka komandinės užduotys. Tuo tikslu, organizavome tarp to paties amžiaus vaikų grupių 

viktorinas, pvz.: „Mes gudručiai“, „Ar žiemą galima sportuoti?“, „Vitaminai – jėga“ ir kita.  

Sveikai palankios mitybos įpročių formavimui, jau tradicija tapo rengti sveikatai 

palankaus maisto gaminimo dienas, kuriuose kviečiame dalyvauti profesionalius virėjus, ugdytinių 

šeimos narius. Šių užsiėmimų metu vaikai ne tik gilina jau turimas sveikos mitybos žinias, bet ir 

susipažįsta su buitine technika, ją išbando patys gamindami įvairias sultis, kokteilius, sveikuoliškus 

užkandžius ir pan. Plikydami žolelių arbatą, gamindami įvairius užkandžius, salotas  naudoja pačių 

užaugintas įstaigos šiltnamyje augalus, daržoves. Šių užsiėmimų metu, vaikai bendraamžiams 

pristato savo šeimose gaminamus sveikatai palankius užkandžius, tobulina serviravimo ir estetinio 

pateikimo įgūdžius, ugdo valgymo kultūrą. 

Iniciatyvūs mokytojai kartu su ugdytiniais daug dėmesio skiria aplinkosaugai, 

tvarumui, rengdami ir kviesdami aktyviai dalyvauti visą įstaigos bendruomenę respublikiniuose, 

gamtosauginiuose projektuose: „Mes rūšiuojam“,  ,,Žinok – kiekvienam laše gyvybė bunda“, kita.  

Apie sveikatos ugdymo veiklas, vykdytus projektus, rengiame metodinius dalykinius 

straipsnius informaciniuose leidiniuose, dalijamės geros praktikos pavyzdžiais: 

https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/sveikatos-stiprinimas/ Straipsniai: 

https://www.lrytas.lt/sportas/futbolas/2021/12/01/news/-futboliuko-fiestoje-darzelinuku-ir-

futbolininku-emocijos-liejosi-per-krastus-21585507; 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/sportas/futbolas/futboliuko_fiestoje_darzelinuku_ir_futboli

ninku_emocijos_liejosi_per_krastus/, meno terapija: https://www.svietimonaujienos.lt/ankstyvoji-

kuryba-ir-adaptacija-lopselyje-darzelyje-vaivorykste/; https://www.lituanistika.lt/content/62601; 

https://www.svietimonaujienos.lt/vaiku-ugdymasis-karantino-salygomis-meniniai-patyriminiai-

zaidimai-lauke/;https://mokymosi.lt/straipsniaiblog/praktinedaile; 

https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/sveikatos-stiprinimas/
https://www.lrytas.lt/sportas/futbolas/2021/12/01/news/-futboliuko-fiestoje-darzelinuku-ir-futbolininku-emocijos-liejosi-per-krastus-21585507
https://www.lrytas.lt/sportas/futbolas/2021/12/01/news/-futboliuko-fiestoje-darzelinuku-ir-futbolininku-emocijos-liejosi-per-krastus-21585507
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/sportas/futbolas/futboliuko_fiestoje_darzelinuku_ir_futbolininku_emocijos_liejosi_per_krastus/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/sportas/futbolas/futboliuko_fiestoje_darzelinuku_ir_futbolininku_emocijos_liejosi_per_krastus/
https://www.svietimonaujienos.lt/ankstyvoji-kuryba-ir-adaptacija-lopselyje-darzelyje-vaivorykste/
https://www.svietimonaujienos.lt/ankstyvoji-kuryba-ir-adaptacija-lopselyje-darzelyje-vaivorykste/
https://www.lituanistika.lt/content/62601
https://www.svietimonaujienos.lt/vaiku-ugdymasis-karantino-salygomis-meniniai-patyriminiai-zaidimai-lauke/
https://www.svietimonaujienos.lt/vaiku-ugdymasis-karantino-salygomis-meniniai-patyriminiai-zaidimai-lauke/
https://mokymosi.lt/straipsniaiblog/praktinedaile


http://adle.kaunokolegija.lt/programa/. Sukurti renginių, vykusių įstaigoje filmai: „Svečiuose 

Hegelmann Litauen“  https://www.youtube.com/watch?v=UHRrPUDHtkE&t=47s , „Vaivorykštės 

žiemos olimpiada 2022“ https://www.youtube.com/watch?v=zVLyGBoYPTc, „Mano 

mėgstamiausias užkandis“  https://www.youtube.com/watch?v=GPvOqyQe4z8&t=7s. Teikiame 

Tarptautinių ir respublikinių projektų veiklos ataskaitas, dalyvaujame kasmetiniame „Sveikatiados 

ambasadorių suvažiavime“.  

      Inicijuodami ir organizuodami patrauklias veiklas, įtraukdami vaikų, tėvų, 

darbuotojų, socialinių partnerių bendruomenę į sveikatinimo veiklas,  motyvuojame vaikus domėtis 

sveikata ir sėkmingai formuojame jų sveikos gyvensenos įgūdžius. 

http://adle.kaunokolegija.lt/programa/
https://www.youtube.com/watch?v=UHRrPUDHtkE&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=zVLyGBoYPTc
https://www.youtube.com/watch?v=GPvOqyQe4z8&t=7s


„VAIVORYKŠTĖ SPORTUOJA“ – DIENĄ DARŽELYJE PRADEDAME NUO 

MANKŠTOS 



RENGINYS „MAŽOJI MYLIA“ 



SVEČIUOSE FUTBOLO KLUBAS „HEGELMANN LITEAUEN“ 





RENGINYS „RIEDA RATAI RATELIUKAI“ 



RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO KŪNO KULTŪROS 

PEDAGOGŲ ASOCIACIJA (RIUKKPA) LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS 

IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TRIKREPŠIO FESTIVALIS 

SKIRTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI 

PAMINĖTI 





„ŽIEMOS OLIMPIADA“ 



BENDRYSTĖ, SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS (PRADINE MOKYKLA) 

ESTAFETĖS  „SPORTAS, ŠYPSENA – MANO DRAUGAS VISADA“ 



„FUTBOLIUKAS“ 

„SPORTUI BLOGO ORO NĖRA...“ 

REFLEKSOTERAPINIS TAKAS 





VASAROS SVEIKATINIMO STOVYKLA – SVEIKATINIMO VEIKLOS 

DARŽELIO KIEMO TERITORIJOJE 



        VIKTORINA „MES GUDRUČIAI“ 



VIKTORINA „IR ŽIEMĄ GALIMA SPORTUOTI?!“ 

 SVEIKATAI PALANKAUS MAISTO GAMINIMO DIENA 





SOCIALINĖ AKCIJA „PŪSK MUILO BURBULUS,                 
STIPRINK SAVO SVEIKATĄ!“ 



AKCIJA „AKTYVUS KORIDORIUS“ 



KAUNO MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO ORGANIZUOTAS 

FIZINIO AKTYVUMO UŽSIĖMIMAS DARŽELYJE 


