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Sveikatos samprata

„Sveikata – tai fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė, o 
ne tik ligos ar negalios nebuvimas.“

Pasaulio sveikatos organizacija



Įprotis panašus į lyną. Mes kasdien vejame jį po
vieną pluoštą, ir galų gale mums neužtenka jėgos jį
nutraukti.

H. MANAS



Laimingas, sveikas ir aktyvus mokytojas = 
Laimingas ir aktyvus vaikas. 



Rūpinamės savo ir kitų emocine 
sveikata.

Mokėmės pažinti ir priimti savo ir
kitų emocijas. Bandėme suprasti
kaip galėtume jas išmokti valdyti.



Formuojame sveikos mitybos 
įpročius. Kiekvienais metais 
darželyje minima „Europos 

sveikos mitybos diena“!
Šiais metais mokinomės 

įvairiausių vaisių ir daržovių 
pavadinimus bei jų spalvas. 

Analizavome sveikos mitybos 
piramidę ir ragavome įvairiausius 

maisto produktus.



Kaip ir kiekvienais metais 
dalyvavome burnos higienos 

įgūdžius lavinančiame projekte 
„Graži šypsena“.

Vaikai stebėjo mokomuosius 
filmukus, atliko įvairias užduotis 

pratybų sąsiuviniuose.



Teisingi įpročiai – svarbiausia! 
Kiekvienais metais artėjant ligų 

sezonui vaikai mokosi apie 
asmens higieną – rankų plovimą, 

kosėjimo-čiaudėjimo etiketą, 
gripo profilaktiką.



Pamokėlių „Akių sveikata“
metu vaikai mokėsi rūpintis
savo akimis, kad jos būtų kuo
sveikesnės ateityje. Vaikai taip
pat susipažino su mankšta
akims.



Kiekvienais metais darželyje vykdoma
plokščiapėdystės prevencija. Norime kuo
sveikesnių pėdučių ateityje – skiriame joms
daug dėmesio jau vaikystėje.



Judėjimas - maloni ir džiugi vaikams veikla,
stiprybės ir sveikatos šaltinis. Reguliarus
fizinio aktyvumo organizavimas teigiamai
veikia vaiko sveikatą, didina fizinį ir protinį
darbingumą.

Kūno kultūros pamokėlių metu lavinamas vaikų
lankstumas, vikrumas, organizuojami
užsiėmimai su judriųjų žaidimų elementais, bei
užsiėmimai taisyklingos laikysenos formavimui,
pėdučių stiprinimui.



Esant palankiam orui, kūno kultūros užsiėmimai vyksta lauke.
Gryname ore praleistas laikas ir fiziniai pratimai grūdina organizmą,
teigiamai veikia kaulų, raumenų ir nervų sistemas.
Judėdami, kvėpuodami grynu oru vaikai grūdinasi, stiprėja fiziškai,
psichiškai, tampa atsparesni ligoms.



Kad vaikai būtų sudominti ir įtraukti į
ilgalaikį fizinį aktyvumą, ypač svarbi
veiklos įvairovė.

Mūsų įstaigoje organizuojamos įvairios
sportinės pramogos. Dalyvaujame
Respublikiniuose sporto projektuose –
„Mažųjų žaidynės“, „Futboliukas“,
„Sveikatiada“ ir kt.



Kiekvienais metais įstaigoje organizuojame sportinę pramogą „Sportuojantis koridorius“.
Renginio tikslas parodyti, kad sportuoti galima visur, koridorius puiki ir didelė erdvė judėti
aktyviai! Vaikams netrūksta gerų emocijų, sportinio azarto, sportuoja su dideliu užsidegimu.



Siekiame būti  visada aktyvūs ir kūrybingi,  įtraukiame vaikus fiziškai aktyviai 
judėti „Mažojoje mylioje“, „Rieda ratai rateliukai“, „Kiškių bėgime“ ir kt.



Nuo mažų dienų pajaustas judėjimo džiaugsmas ir meilė sportui ugdo sveiką
gyvenimo būdą vaikui suaugus. Mes, pedagogai, stengiamės padėti šeimoms
auginti sveikus, fiziškai aktyvius ir laimingus vaikus. Kiekvienais metais vykdoma
smagi veikla lauke „Nykštukų bėgimas“.



Dovanokime sau geriausia dovaną – sveiką 
dabartį ir ateitį.


