
Kauno lopšelis – darželis 

PROJEKTAS  ,,Sveikata visus metus“. 

Gruodžio mėnesio iššūkis 

 ,,Sveikata yra dovana, kurią reikia pasidovanoti sau pačiam“ ( B. Werner ) 

2022m.   

Šiandien daug girdime, kokia svarbi sveikata, kaip būtina ją saugoti, tausoti. Turbūt ne 

vienam kyla klausimas, nuo ko gi priklauso mūsų sveikata? Ir ne vienas esame skaitęs ir 

girdėjęs,  jog 20% lemia genai, 20% – aplinka, 10% – medicinos-sveikatos apsaugos kokybė. O 

net 50% priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo! Akivaizdu, kad rūpindamiesi savo sveikata, mes 

galėtume išvengti daugybės rūpesčių ir gyventi ilgiau. Juk ne veltui sakoma, jog žmogų sendina 

ne metai, o neatsakingas požiūris į savo sveikatą.  

Sveikas maistas nuo mažens – raktas į sveiką ir laimingą gyvenimą. Mūsų darželyje 

vaikai kasdien gauna daug ir įvairių 

daržovių, vaisių bei uogų. Prieš pietus 

vaikai su malonumu ,,patvarko” įvairias 

daržoves (agurkus, cukinijas, pomidorus, 

morkas, paprikas, ridikėlius) bei vaisius, 

uogas (obuoliai, kriaušės, mandarinai, 

apelsinai, avokadai, melionai, šilauogės, 

vynuogės). Pietums prie antro patiekalo būna šviežių daržovių salotos, raug. kopūstai, burokėlai 

ir pan. Vaikai nuo mažens pratinami gausiai valgyti daržoves bei vaisius.  

Nors maži vaikai daug juda iš prigimties, tačiau svarbu jų energiją nukreipti tinkama 

linkme, nuo mažens formuoti įprotį 

mankštintis, išlaikyti pusiausvyrą tarp fizinio 

aktyvumo ir poilsio. Mes darželyje kiekvieną 

dieną pradedame su mankšta. Du kartus per 

savaitę vyksta kūno kultūros užsiėmimai, 

kieme žaidžia vaikai judriuosius ir kitus 

žaidimus, lanko sporto būrelius. Svarbu 

vaikus nuo mažens pratinti laikytis asmens 

higienos. Kiekvieno asmens higiena priklauso tik nuo jo paties. Higienos stoka yra viena iš 



priežasčių, kuri gali sutrikdyti žmogaus organizmo ir (ar) atskirų jo kūno dalių veiklą, ko 

pasekoje asmuo gali susirgti arba kitaip sunegaluoti.  

Grynas oras ir judėjimas yra vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių sėkmingą vaiko 

vystymąsi bei jo imuninės sistemos stiprėjimą. 

Nesistebėkite, jei į lauką kojos neiškeliantis 

mažylis žiemą nuolat sirguliuos, o vasarą 

viduriuos. Namų aplinkoje vaikas nesusiduria 

su natūraliomis gamtoje gyvenančiomis 

bakterijomis, taigi jo organizmas nesigrūdina ir 

neišmoksta prisitaikyti. Tokie „kambariniai“ 

vaikai būna kur kas jautresni įvairiam maistui, labiau linkę į alergijas.  
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