
KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ 

INOVATYVIOS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKATINIMO VEIKLOS 

EDUKACINĖS IŠVYKOS, EKSKURSIJOS, PRAMOGOS 

Mūsų darželis yra strategiškai patogioje geografinėje padėtyje – aplink mūsų darželį yra palankūs 

edukacinėms ekskursijoms/išvykoms, pramogoms strateginiai objektai. Mūsų darželyje Kauno lopšelyje-

darželyje “Spragtukas“ vykdomos edukacinės ekskursijos/išvykos į įvairias mūsų miesto vietas (keliaujame 

pėsčiomis ar važiuojame viešuoju transportu).  

Pagrindinis pažintinių išvykų tikslas – padėti lavinti vaikų pastabumą, suteikti galimybę pamatyti įdomias 

gamtos vietas, gyvūnų įvairovę, tautinį paveldą ir kt. Taip pat lavėja vaikų socialiniai, komunikavimo, 

globalaus mąstymo įgūdžiai, vaikai mokosi veikti komandoje, padėti vienas kitam, ugdosi saugaus elgesio 

įgūdžius.  

Išvyka – mokymosi inovatyvus metodas, ugdymo forma, kurią taikome savo darželyje labai 

dažnai. 

Atsižvelgiant į sveikatingumo kryptį, per išvykas skatinamas ir didinamas vaikų fizinis aktyvumas, 

bei fizinis pajėgumas. 

IŠVYKŲ SVEIKATINGUMO 

KRYPTYS 
STRATEGINIAI OBJEKTAI 

1. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais – galimybė dalyvauti fizinėse 

veiklose neįprastoje aplinkoje (pvz. sporto 

klubuose, stadionuose, arenose ir pan.)  

• Rio sporto arena; 

• Kauno žiemos sporto mokykla „Baltų 

ainiai“, futbolo akademija; 

• Lietuvos mažųjų žaidynės; 

• Dalyvavimas įvairiuose sporto 

renginiuose, akcijose, varžybose. 

2. Pramoginės išvykos į žaidymų aikšteles, 

parkus, aikštes, prie fontanų. 

• Ąžuolyno, Santakos parkas (žaidimų 

aikštelės); 

• Nemuno sala (žaidimų aikštelė); 

• Vienybės, Nepriklausomybės 

(fontanai, baseinas, žaidimų aikštelė) 

aikštės; 

• Kauko laiptai (fontanai); 

• Laisvės alėja. 

• Akropolio kino teatras. 

3. Edukacinės išvykos į muziejus 

• Maironio Lietuvių literatūros 

muziejus. 

• Kauno M. Vinco Kudirkos viešoji 

biblioteka. 

• Lietuvos švietimo istorijos muziejus. 

• Kauno T. Ivanausko zoologijos 

muziejus. 

• Kauno miesto PGT. 

• Pažintis su tėvų darbovietėmis 

 



IŠVYKŲ SVEIKATINGUMO NAUDA 

1. Pasikeitusi aplinka visada daug labiau vaikus emociškai įtraukia į 

sporto/sveikatingumo renginius, veiklas. Vaikai išbando, susipažįsta su 

įvairiausiomis sporto šakomis, jų nauda. 

2. Vaikai maudydamiesi fontanuose grūdinasi (grūdina organizmą). 

3. Vaikų žaidimai parkuose, žaidimų aikštelėse išvykų metu prisideda prie PSO fizinio 

aktyvumo rekomendacijų, kad vaikų optimali judėjimo norma per dieną būtų 

mažiausiai iki 90 min. 

4. Visos išvykos (tiek edukacinės, pramoginės ir kt.) prisideda prie rekomenduojamų 

ikimokyklinio amžiaus vaikų nužingsniuotų žingsnių skaičiaus per parą 

(Rekomenduojama nuo 9000 iki 13000). 

5. Išvykos (ėjimas) yra aerobinė fizinė veikla, kuri gerina vaikų širdies ir kraujagyslių 

sistemos funkcijas. 

6. Išvykos lyg žygiai gerina vaikų fizinės ištvermės gebėjimus/savybes. 

7. Išvykos tai fizinio aktyvumo forma, kuri turi didelę naudą vaikams: gerina fizinį ir 

protinį darbingumą, turi teigiamą įtaką mokymosi procesams, atsparumą stresui, 

nerimui. 

8. Išvykos didina vaikų fizinį pajėgumą. 

9. Išvykos suteikia vaikams emocinį džiaugsmą, pasitenkinimą – galvos smegenyse 

gaminasi laimės hormonas endorfinas. 

 

 

 

 

 

 

 



PRAMOGINĖS, EDUKACINĖS, SPORTINĖS, SVEIKATINGUMO IŠVYKOS 

 

 















 















 


