
KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKATINGUMO UGDYMAS 

Projektas „Taisyklingo kvėpavimo svarba“ 

PROJEKTO LAIKOTARPIS – vykdomas vieną savaitę; 

PROJEKTO TIKSLAS – formuoti ir lavinti (ugdyti) taisyklingus vaikų kvėpavimo įgūdžius. 

PROJEKTO UŽDAVINIAI: 

• Tenkinti vaikų poreikį judėti, grūdinti ir stiprinti sveikatą, bei suteikti emocinio džiaugsmo per 

aktyvias, inovatyvias, netradicines veiklas. 

• Supažindinti vaikus su kvėpavimo žaidimais, pratimais ir su taisyklingo kvėpavimo subtilybėmis.; 

• (Pa)gerinti vaikų plaučių, pilvo ir liemens raumenų funkcines savybes. 

POJEKTO VEIKLOS ASPEKTAI: 

• FIZINIO UGDYMO UŽSIĖMIMUOSE – kiekvienai vaikų grupei pagal užsiėmimų grafiką 

organizuojama kvėpavimo įgūdžių lavinimo veikla (per sportą, judriuosius žaidimus, pratimus, 

netradicines fizinio aktyvumo veiklas); 

• MUZIKOS UŽSIĖMIMUOSE – kiekvienai vaikų grupei pagal užsiėmimų grafiką organizuojama 

kvėpavimo įgūdžių lavinimo veikla (per dainavimus, šokius ir kt. muzikinius žaidimus); 

• LOGOPEDINIUOSE UŽSIĖMIMUOSE – kiekvienai vaikų grupei pagal užsiėmimų grafiką 

organizuojama kvėpavimo įgūdžių lavinimo veikla (per vaikų kalbinį kvėpavimą ir pan); 

• RYTINIŲ MANKŠTŲ METU – kiekvieną rytą vaikai atlieka/(su)derina kvėpavimo pratimus su 

fiziniais pratimais;  

• PROJEKTO BAIGIAMASIS (FINALINIS) RENGINYS – Paskutinę projekto savaitės dieną 

vainikuoja, organizuojamas „Kvėpuok laisvai – judėk lengvai“ renginys. 

,,KVĖPUOK LAISVAI – JUDĖK LENGVAI‘‘ RENGINIO  

PAGRININIAI NUOSTATAI/TURINYS: 

• Baigiamajame renginyje vaikai turėjo galimybę sustiprinti kvėpavimo funkcijas, užtvirtinti 

įgytus kvėpavimo įgūdžius per įvairias netradicines sveikatingumo formas – sportines, 

muzikines, meno ir logopedines veiklas, rungtis, užduotis. 

• Dalyviai suskirstyti į tris pogrupius po dvi grupes pagal amžių dalyvauja sveikatingumo 

renginyje/veikloje, kur taikomas ,,žaidimų kambarys‘‘ metodas (galimybė vaikui pasirinkti 

veiklą) – ugdytiniai atlieka, išbando, išmėgina įvairiausias užduotis, pratimus, žaidimus 

(pasirinktinai pagal poreikį ir gebėjimus) susijusius su kvėpavimo įgūdžių lavinimu, stiprinimu. 



„Kvėpuok laisvai – judėk lengvai“ renginys suskirstytas į tris dalis: 

1. Įvadinė dalis – vaikai atlieka tris trumpas kvėpavimo mankštas, kurias sudaro logopedinės 

ir muzikinės kvėpavimo mankštelės, bei linksmoji meditacinė mankšta; 

2. Pagrindinė dalis – Šioje dalyje vaikai turi didelį pasirinkimą įvairioms netradicinėms fizinio 

aktyvumo formoms, sudarytoms iš įvairių kvėpavimo veiklų, kuriose vaikai išmėgina 

įvairias užduotis, rungtis, žaidimus, savo (su)gebėjimus susijusius su kvėpavimu; 

3. Baigiamoji dalis – Ši dalis skirta vaikų organizmo atsigavimui/nusiraminimui/atsistatymui 

į ramybės būseną. Kiekvienas vaikas gali sau prisipūsti balioną arba nutapyti piešinyje 

esančiam veidukui plaukus pučiant pro šiaudelį orą/vėjuką. 

 

Vaiko emocinė sveikatai palanki aplinka – kai 

vaikas pajaučia fizinės veiklos džiaugsmą: 

pasitenkinimą, motyvaciją, pasisekimą, 

atpildą, sėkmę, pasitikėjimą savimi ir pan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENGINIO AKIMIRKOS: 









 


