
VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „KŪLVERSTUKAS“ 

 

 
 

SVEIKATINGUMO  PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Sveikata – didelis turtas. Pagal pasaulinės sveikatos apsaugos Įstatus, sveikata tai – 

gera fizinė, psichinė ir socialinio gerbūvio būsena, o ne tik ligų ir/ar fizinių defektų neturėjimas. 

Sveikata turi tapti gyvenimo būdu, o ne tikslu. Saugoti sveikatą turi visi visuomenės 

sluoksniai ir visos amžiaus grupės. Tai ypatingai svarbu padėti pamatus vaikystėje, kai formuojasi 

gyvensena, įpročiai, atsakomybė už savo sveikatą. 

Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“ ši veikla užima vieną iš 

pagrindinių  tikslų vaiko auklėjimo ir ugdymo programoje. Vaikas įgauna naudingų sveikatai 

įgūdžių, išmoksta atskirti palankią sveikatai aplinką, įgauna įgūdžių s 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAS 

 

 Sudaryti palankias sąlygas vaiko sveikatos ugdymui, saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą, 

nuo ankstyvojo amžiaus pratinti vaiką sveikos gyvensenos, sudarant palankias sąlygas: 

 aktyvios judėjimo veiklos organizavimas; 

 grūdinimo procedūrų organizavimas; 

 sveiko maitinimo organizavimas ir vykdymas. 

 

PROGRAMOS UŽDAVINIAI 

 

1.Suteikti lopšelio-darželio bendruomenei žinių sveikos gyvensenos klausimais; 

2.Skatinti lopšelio-darželio bendruomenę rūpintis savo sveikata, sveikai gyventi ir 

rodyti asmeninį pavyzdį . 
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3.Formuoti vaikui atsakomybės jausmą už savo ir savo artimo sveikatą, mokyti 

pasirinkti sveikus maisto produktus skatinti fizinį aktyvumą, ugdyti neigiamą požiūrį į žalingus 

įpročius. 

 

III. SKYRIUS 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

1. Darbas su lopšelio-darželio kolektyvu. 

2. Darbas su ugdytinių tėvais/globėjais. 

 

IV. SKYRIUS 

DARBAS SU LOPŠELIO-DARŽELIO PERSONALU 

 

 1.Organizuoti ir pravesti seminarus, kursus, paskaitas, diskusijas, nuolatos jas 

tobulinti. 

 2.Bendradarbiauti su Lietuvos sveikatos sąjunga. 

 3. Sudaryti palankias sąlygas sveikatos ugdymui lopšelyje-darželyje. 

 

V. SKYRIUS 

DARBAS SU TĖVAIS 

 

 1.Organizuoti ugdytinių tėvams, konsultacijas, šventes, pramogas, sportines 

vakarones, puoselėti tėvų, Rokiškio sveikatos biuro ir lopšelio-darželio darbuotojų partnerystės 

ryšius 

 2.Skleisti sveikos gyvensenos idėjas visuomenės sluoksniuose: spaudą, renginius, 

elektroninę erdvę. 

 3.Skatinti tėvus įgytas žinias vaikų lopšelyje-darželyje pritaikyti namuose. 

 

VI. SKYRIUS 

DARBAS SU VAIKAIS 

 

 1.Padėti vaikams suprasti sveikos gyvensenos naudą, sudominti juos sportine veikla, 

grūdinimosi.  Dirbant su vaikais naudotis: 

 *  kūno pažinimu; 

 * judesio aktyvumu; 

 * vaikų grūdinimu; 

 * sveika mityba. 
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VII. SKYRIUS 

VAIKŲ SVEIKATOS BŪKLĖS IR FIZINIO AKTYVUMO PRADINIŲ RODIKLIŲ 

NUSTATYMAS 

 

 

 1.Antropometriniai rodikliai (registruoja grupės auklėtojos). 

 1.1 ūgio ir svorio nustatymas pagal amžių (iš medicininių pažymų); 

1.2.Ūgio ir svorio santykis (atspinti fizinio išsivystymo harmoniją) 

2. Testai charakterizuojantys vaikų judrumo lygį)n nustato gr. auklėtoja. 

2.1. 10 (30) m. bėgimas – m/sek.; 

2.2. šuoliukai į tolį iš vietos – cm.; 

2.2. smėlio maišelio metimas (160-300gr.) kaire ir dešine ranka; 

3.Psichologiniai – pedagoginiai kriterijai ( pažymi gr. auklėtoja su ugdytinio tėvais); 

3.1. vaiko elgesio ir asmens charakterizavimas, skundai, irzlumas, nuovargis, 

individuali dinamika per parą. 

4. Vaiko biologinio ritmo nustatymas ( pažymi gr. auklėtoja su ugdytinio tėvais); 

4.1.protinio darbingumo dinamika per parą (pagrindinis parametras); 

4.2.fizinio darbingumo dinamika per parą; 

4.3. emocinio reaktyvumo dinamika per parą. 

Testavimas atliekamas mokslo metų pradžioje, viduryje ir pabaigoje (naudojami 

atskiri parametrai). 
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VIII. SKYRIUS 

MITYBA IR SVEIKATA 

 

MAISTO PRODUKTAI 

 

NURODYMAI: 

- Supažindinimas su maisto produktų įvairove, mitybos svarba augančiam organizmui; 

- Sąvokų sveikas ir nesveikas maistas supratimas; 

- Ugdyti taisyklingos ir racionalios mitybos pagrindus bei tinkamus maitinimosi įgūdžius. 

 

3-4 metai 5-6 metai 6-7 metai 

1 2 3 

Bando atskirti sveiką ir 

nesveiką maistą; 

 

 

Sužino kad augalai – maistas; 

 

 

 

Sužino, kodėl reikia valgyti 

mėgstamus valgius; 

 

Sužino, kad valgyti reikia tam 

tikrais intervalais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geba pasirinkti sveiką maistą; 

 

 

 

Pradeda suprasti kad daržoves 

ir vaisius valgyti sveikiau nei 

saldumynus 

 

Geba nevalgyti nežinomo 

maisto; 

 

Žino, kad maistas – tai 

sveikata; 

 

 

Supranta mitybos svarbą, 

sužino kaip veikia virškinimo 

sistema (maistas gerai 

sukramtomas, liekanos 

pašalinamos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žino pagrindines maisto 

produktų grupes (daržovės, 

mėsa, pieno produktai, vaisiai; 

 

Skiria sąvokas : riebus, 

saldus, sūrus; 

 

 

Mokosi sudaryti valgiaraštį iš 

įvairių produktų; 

 

Žino vaisių ir daržovių 

naudingumą ir saldumynų 

pertekliaus žalą; 

 

Suvokia, kad naudingas 

įvairus maistas; 

 

Supranta suderinamų 

produktų naudą; 

 

Supranta augalinio maisto 

naudą žmogaus organizmui; 

 

Susipažįsta su vartojamo 

maisto įvairove (daržovės, 

vaisiai, uogos, žolės); 

 

Sužino apie daigintų grūdų 

naudą; 

Geba kartu su gr. auklėtoja 

paruošti žolių arbatą, vaisių, 

daržovių salotas; 

 

Žino, kad galima apsinuodyti 

kai kuriomis uogomis, 

augalais bei grybais; 

Geba skirti valgymo ritmą 

(pusryčiai, pietūs, pavakariai, 

vakarienė); 



 

Pratinasi laikytis valgymo 

kultūros: 

Valgant gerai sukramtyti 

maistą; 

 

Plauti rankas prieš valgį; 

 

Valgyti tik tam skirtoje 

vietoje 

; 

Žinoto savo vietą prie stalo; 

 

Naudojasi po valgio servetėle, 

auklėtojai padedant bando 

susitvarkyti savo vietą 

 

 

Geba laikytis valgymo 

kultūros: 

Valgo neskubėdamas, savo 

tempu, valgydamas nekalba ir 

netrukdo šalia sėdintiems 

draugams; 

 

Pratinasi naudotis peiliu; 

 

 

Gerai sukramto maistą; 

 

Valgio metu ir po valgio 

naudojasi servetėle; 

 

Po valgio nusineša indus. 

 

 

Laikosi valgymo kultūros: 

 

Valgo tik tam skirtoje vietoje; 

 

 

 

 

Geba laisvai naudotis visais 

stalo įrankiais; 

 

Mandagiai bendrauja prie 

stalo; 

Sutvarko savo vietą, nuneša 

indus ir išvalo likučius į tam 

skirtą vietą. 

 

 

 

. 

IX. SKYRIUS 

JUDĖJIMO AKTYVUMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NURODYMAI: 

Padėti kiekvienam vaikui suvokti ir pajusti fizinių pratimų reikšmę, stiprinant savo  

organizmą, ugdyti norą sistemingai sportuoti, domėtis patinkančia jam sporto šaka, grūdinimusi. 

 

VEIKLOS FORMA 

 Meditacija; 

 Relaksacija; 

 Kvėpavimo gimnastika; 

 Ritminė gimnastika; 

 Intensyvus grūdinimas; 

 Šokio judesiai. 
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          3-4 metai          5-6 metai             6-7 metai 

Vaiko išraiškos nustatymas 

(piktas, geras, linksmas, 

verkiantis, besišypsantis); 

 

Bando pagal išorę nusakyti 

vaiko būseną; 

 

 

 

Mokosi sąmoningai kvėpuoti 

per nosį, burną, įkvėpti, 

iškvėpti, sulaikyti kvėpavimą; 

 

Mokosi taisyklingos 

laikysenos; 

 

 

 

Geba pavaikščioti kaip senukai 

ir sportininkai, mokosi atlikti 

stuburui tinkančius pratimus – 

kirmėlytė, katė, šuo, banga, 

tiltelis ir kt. 

 

Praktikuoja natūralius 

kvėpavimo judesius, 

čiaudėjimą, kvatojimą, žiovulį 

ir kitus; 

 

Mokosi daugiausiai kvėpuoti 

per nosį 

 

Stengtis sėdėti „išminčiau“ 

poza, nustatyti ar taip sėdėti 

patogu. 

 

Tyloje skirti garsus, nustatyti jų 

kokybę (girgždėjimas, 

šnypštimas, ūžimas, garsiai, 

tyliai ir kitus); 

 

Bandyti išlaikyti pusiausvyrą 

ant vienos kojos, išsiaiškinti 

kokią reikšmę turi 

balansavimas rankomis, 

išsiaiškinti kaip tarpusavyje 

susijęs protas, kūnas; 

 

Bandyti imituoti gamtos 

reiškinius, gyvūnų, žmonių, 

paukščių ir kt. judesius; 

Bando veido mimika 

pavaizduotu konkrečias 

emocijas; 

 

Stebi nuotaikos priklausomybę 

nuo kvėpavimo ir atvirkščiai; 

 

 

 

Treniruojasi kvėpavimo 

sulaikymui ramybės būsenoje; 

 

 

Geba pajusti skirtumą tarp 

taisyklingos ir netaisyklingos 

kūno padėties; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažįsta su priverstiniu ir 

pasyviu kvėpavimu; 

 

 

 

Atliekant pratimus mokosi 

taisyklingai kvėpuoti; 

 

Mokytis atlikti „liūto“ pozą 

(osaną). Paaiškinti, kodėl ji 

padeda išgydyti anginą, slogą; 

 

Sukoncentruoti dėmesį į 

konkretų garsą, mokėti jį 

charakterizuoti; 

 

 

Mokytis atlikti pratimus 

susijusius su pusiausvyra, 

pajusti kokie kūno judesiai 

padeda keisti padėtį erdvėje; 

 

 

 

Veiklos išraiška per judesį: 

malkų skaldymas; 

pjauname, drožiame; 

Suvaidina konkretaus žmogaus 

ar gyvūno vaidmenį; 

 

 

Geba demonstruoti kaip 

kvėpuoja išsigandę žmonės, 

pikti, sergantys, linksmi, 

ramūs. Apibūdina jų būklę. 

 

Geba sulaikyti kvėpavimą 

įkvepiant, iškvepiant; 

 

 

Supranta, kad sveikas stuburas- 

sveikatos pagrindas  visam 

gyvenimui. Labai svarbi -

taisyklinga laikysena 

 

 

 

 

 

 

 

Geba normalizuoti kvėpavimą 

po krūvio (bėgimo, pritūpimų ir 

t. t.); 

 

 

Išmoksta kvėpuoti viena nosies 

puse; 

 

Atlikti po keletą jogų pratimų ( 

liūtas, žuvis, kobra0 žinoti koks 

jų veikimo efektas; 

 

Meditacinis tylėjimas, bandyti 

apie nieką negalvoti; 

 

 

 

Koordinuojantys pratimai: 

kojos žergtai, rankos kartu ir 

atvirkščiai, pajusti, kodėl 

keičiasi kūno forma (dėl kokių 

kūno dalių); 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bandyti įtempti ir atpalaiduoti 

kūną, parodyti koks mūsų kai 

miegam, kai šokinėjam, 

žaidžiame; 

 

Tyrinėti judesius bėgant, 

šokinėjant, atliekant įvairius 

pratimus, atlikti įvairaus 

intensyvumo ritmiškus judesius 

grojant muzikai; 

 

 

Išsiaiškinti kokią svarbą 

žmogui atlieka rankos, kokius 

gyvenimiškai svarbius judesius 

jos atlieka; 

 

Pratimų atlikimas su įvairiais 

daiktais : lanku, kubeliais, 

vėliavėlėmis, smulkiu 

konstruktoriumi; 

 

Mokytis atlikti nesudėtingas 

pirštų kombinacijas, 

primenančias gyvūnus, 

masažavimo pratimus: 

plekšnojimas, glostymas, 

įtrinimas; 

 

Įsitikinti jog organizmo 

grūdinimas saugo nuo ligų, 

stiprina sveikatą, gerina 

nuotaiką. Vaikščiojimas 

basomis, oras, saulė, vėjas, 

karštis grūdina. Skatinti mėgti 

vandenį, džiaugtis savo kūno 

galimybėmis domėtis 

kontrastiniu dušu, apsilieti šaltu 

vandeniu gamtoje; 

 

Laikytis nuomonės, kad 

žmogus yra sveikas, kada jis 

geras, nepiktas: sportuoja, 

sveikai ir taisyklingai maitinasi. 

Žinoti jog piktas žmogus yra 

nelaimingas, tikėti savo 

jėgomis ir sėkme, jaustis 

naudingu ir reikalingu. 

kalame; 

dirbame cirke; 

 

relaksacija gulint ant grindų, 

ant nugaros mokėti išlaikyti iki 

1min. sustingimo pozą; 

 

 

Grojant muzikai ar be jos atlikti 

pratimus kūno ar atskirų 

raumenų grupėms treniruoti; 

 

 

 

 

Rankos – svarbus žmogaus 

instrumentas, atlikti įvairias 

darbų imitacijas; 

 

 

Išmokti spaudžiant įvairius 

taškus gydyti ausį, dantį, galvos 

skausmą; 

 

 

Išmokti atlikti keletą pirštų 

jogos; 

 

 

 

 

 

Žinoti, kad grūdinimas tai 

sveikata, prieš grūdinimą 

sukalbėti mantrą  - nusiteikimą 

prieš intensyvaus grūdinimosi 

procedūrą ir  jos metu Aš 

sveikas , sveikas; man šilta,  

šilta; aš noriu, noriu; aš galiu, 

galiu. Tuo metu kai nemiega 

stengtis patalpoje vaikščioti 

basomis. 

 

Įsitikinti, jog kūnas – tai sielos 

įrankis ir reikalauja taisymo tik 

tada, kai su juo blogai 

elgiamasi. Būti geru – normalu, 

būti piktu – nusikaltimas. 

Atsakyti už savo poelgius: 

Nebūti agresyviu, šlykščiu, 

nemeluoti, neimti svetimų 

daiktų. 

 

 

 

Relaksacija užsimerkus sėdint 

ir gulint, mokėti kontroliuoti 

kvėpavimą; 

 

 

Nustatyti kokiai raumenų 

grupei skirtas pratimas, atlikti 

pratimus vienu metu rankomis 

ir kojomis, atlikti paprastas 

judesių kombinacijas skirtas 

koordinacijai; 

 

Skirti rankos dalis stengtis jas 

išvardinti (pirštai, plaštaka, 

riešas, alkūnė, petys); 

 

 

Kiekvienas rankos dalių 

judesys atlieka savo darbą, 

žinoti kokiu tikslu jos 

atliekamos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandyti paaiškinti draugui, 

suaugusiam kodėl grūdinimąsis 

tampa sveiku; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žinoti, ką reiškia sveikas 

žmogus. Sveikata – tai ne tik 

fiziškai sveikas kūnas. Kūnas 

turi būti fiziškai ir dvasiškai 

darnus, reikia kontroliuoti savo 

poelgius: neskaudinti kitų, 

neskriausti. 

 



 

X. SKYRIUS 

PLAUKIMAS 

 

 

TIKSLAI:  
Pratinti vaikus nebijoti vandens, sudominti plaukimo veikla. Visuose plaukimo 

mokymo etapuose palaikyti vaikų emocinį požiūrį plaukimo veiklą, siekti kad pratimai ir žaidimai 

vandenyje teiktų vaikams malonumą ir džiaugsmą, skatintų savarankiškai plaukioti. Siekti 

sąmoningo požiūrio į grūdinimosi procedūras. 

 

                 2-3 metų               3-4 metų              4-5 metų        5-7 metų 

 Supažindinti su 

vandens savybėmis. 

 

 

 

 

 

Supažindinti su 

vandens savybėmis: 

šaltas, šiltas, karštas. 

 

 

 

 

Paprasti judesiai 

vandenyje. 

 

 

Panirimas po 

vandeniu. 

 

Plūduriavimas vandens 

paviršiumi su 

palaikančiomis 

priemonėmis. 

 

Naudojant įvairias 

priemones skirtas 

 Supažindinti su 

vandens savybėmis, 

paaiškinti elgesio 

vandenyje taisykles. 

 

 

 

Supažindinti su 

vandens savybėmis: 

šaltas, šiltas, karštas. 

 

 

 

 

Judėjimas vandenyje: 

vaikščiojimas, 

bėgiojimas, šuoliukai. 

 

Panirimas po vandeniu 

sulaikant kvėpavimą. 

 

Slysti vandens 

paviršiumi su 

palaikančiomis 

priemonėmis. 

 

Plūduriavimas vandens 

paviršiuje  ant nugaros 

Supažindinti su 

vandens savybėmis, 

paaiškinti elgesio 

vandenyje taisykles 

elementarias higienos 

normas. 

 

Supažindinti su 

vandens savybėmis: 

šaltas, šiltas, karštas 

panirimas po vandeniu. 

 

 

 

Kvėpavimo pratimai 

vandenyje. 

 

 

Atsimerkti po 

vandeniu. 

 

Iškilimas į vandens 

paviršių ir 

plūduriavimas. 

 

 

Plaukimas vandens 

paviršiumi. 

Supažindinti su 

vandens savybėmis, 

paaiškinti elgesio 

vandenyje taisykles, 

elementarias higienos 

taisykles. 

 

Supažindinti su 

vandens savybėmis: 

šaltas, šiltas, karštas, 

panirimas po vandeniu, 

pratimų vandenyje 

panaudojimas. 

 

Pratimai mokantys 

plaukimo. 

 

 

Šuoliukai į vandenį. 

 

 

Specialūs pratimai 

atliekantys prieš 

maudymąsi. 

 

 

Grūdinimosi 

procedūros 
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plaukimui baseine 

norint įvaldyti slydimą 

vandens paviršiumi. 

 

Žaidimai vandenyje 

 

 

Grūdinimas 

(kontrastinis dušas) 

 

 

su palaikančiomis 

priemonėmis. 

 

 

Žaidimai su žaislais 

vandenyje. 

 

Grūdinimosi 

procedūros 

 

 

 

 

Pratimai ir žaidimai 

vandenyje. 

 

Šuoliukai vandenyje, 

kritimas vandenyje. 

 

Bendri lavinantys 

pratimai atliekami 

sausumoje ir 

vandenyje. 

 

Grūdinimosi 

prtocedūros. 

(kontrastinis dušas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjgtZzDptLjAhXh0qYKHbcWCjAQjRx6BAgBEAU&url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Ice_Bucket_Challenge&psig=AOvVaw2KtQEB6SeuD5aiwm4HpFLS&ust=1564220701767175


EFEKTYVIOS VAIKŲ GRŪDINIMOSI SISTEMOS 

PAGRINDINĖS KRYPTYS 

 

 

TEORINĖ DALIS 

1. Grūdinimąsis – termoreguliacinės sistemos treniravimas: 

- Fizinės ir cheminės termoreguliacijos samprata; 

- Suaugusiojo pagrindiniai termoreguliacijos mechanizmai; 

- Formavimosi ypatybės. 

 

2. Sveikatingumo profilaktinių priemonių įtaka fizinio termoreguliacijos aparato 

sukūrimas: 

- Vaikų apranga (lauke ir patalpoje) atitinkanti šios dienos oro sąlygas. Vaikas, esantis lauke 

ir nejudantis, turi jausti šaltuką; 

- Oro temperatūra patalpose 18-20 laipsnių, priklausomai nuo didesnio ar mažesnio vaikų 

judrumo ir nuo jų skaičiaus, oro temperatūra keičiama; 

- Vaikščiojimas basomis tampa efektyvia grūdinimosi priemone , jeigu pamažu keičiamas jo 

intensyvumas ir trukmė; 

- Aktyvus grūdinimąsis kontrastų įtakoje: 

- Kontrastinės oro vonios, pamažu didinant oro temperatūros skirtumą (pradedant nuo 4-6-15 

laipsnių vaikai perbėga iš vienos patalpos į kitą; 

- Kontrastinis dušas 2-3 kartus keičiant šiltą-šaltą, didinant vandens temperatūros skirtumą iki 

10-15 laipsnių; 

- Cikliniai pratimai, atliekami gryname ore kūno kultūros veikloje ir pasivaikščiojimų metu. 

Būtina patogi, nevaržanti judesius apranga; 

- Plaukiojimas baseine, panaudojant kontrastinį dušą iki ir po  užsiėmimo; 

 

3. Tradiciniai grūdinimosi metodai: 

- Apsitrynimas; 

- Apsipylimas; 

- Gerklės skalavimas; 

- Nosies išplovimas. 

 

4.Masažo formos ir būdai: 

-  Savimasažas; 

-  plokščiapėdystės profilaktika; 

-  taškinis masažas; 

- Masažas po ligos atliekamas specialisto. 

 

5. Mokymo kvėpuoti metodika: 

- Buteiko metodas; 

- Strelnikovos metodas. 

 

6. Dažnai sergančių vaikų grūdinimo ir organizmo stiprinimo ypatybės. 

1-3 metai  

 

1. Kasdieninė rytinė mankšta (išvėdintose grupių patalpose). 

2. Kontrastinės oro vonios(pamažu didinant oro temperatūros skirtumą nuo 4 iki 6 laipsnių). 

3. Vaikščiojimas basomis prieš ir po miego. 

4. Kūno kultūros veikla basomis (išvėdintoje grupės patalpoje). 

5. Veikla baseine- 2 kartus per savaitę. 

 



3-4 metai 

 

1. Kasdieninė rytinė mankšta (išvėdintoje patalpoje). 

2. Kontrastinės oro vonios( pamažu didinant temperatūros skirtumą nuo 4-6-10 laipsnių). 

3. Vaikščiojimas basomis prieš ir po miego. 

4. Kūno kultūros veikla basomis, vilkint lengvą sportinę aprangą sporto salėje – 2 kartus per 

savaitę. 

5. Veikla baseine, kontrastinis dušas (du kartus per savaitę). 

6. Bėgiojimas lauke basomis po kūno kultūros veiklos 9pradedant pavasarį). 

 

4-5 metai 

1. Kasdieninė rytinė mankšta lauke. 

2. Kūno kultūros veikla basomis, vilkint lengvą sportinę aprangą – 2 kartus per savaitę. 

3. Bėgiojimas lauke basomis po kūno kultūros veiklos. 

4. Veikla baseine, kontrastinis dušas – 2 kartus per savaitę. 

5. Gerklės skalavimas. 

 

5-7 metai 

1. Kasdieninė rytinė mankšta lauke. 

2. Kūno kultūros veikla basomis, vilkint lengvą sportinę aprangą sporto salėje – 2 kartus per 

savaitę. 

3. Bėgiojimas lauke basomis po kūno kultūros veiklos. 

4. Veikla baseine, kontrastinis dušas – 2 kartus per savaitę. 

5. Gerklės skalavimas. 

6. Nosies išplovimas. 
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PSICHOHIGIENINIŲ IR PSICHOPROFILAKTINIŲ PRIEMONIŲ IR METODŲ 

KOMPLEKSAS 

  

1.Vaiko psichohigienos pagrindiniai principai: 

- tinkamų sąlygų sudarymas, formuojant vaiko  gyvenimo džiaugsmo pajautą, 

žvalumą, pasitikėjimą savimi bei savo jėgomis ir galimybėmis, pagarbą kitiems bei savigarbą, 

supratimą apie gyvenimo pilnatvę ir veiklą; 

-meilė, švelnumas ir dėmesys vaikui-psichohigieninio bendravimo pagrindas. 

 

2.Pagrindiniai pedagogo uždaviniai: 

-faktorių, iššaukiančių vaiko stresinę bei niauritinę būseną bei jų vystymąsi, 

išsiaiškinimas; 

-psichologinių-pedagoginių metodų panaudojimas, siekiant sustabdyti efektyvumo 

reiškinius, užkirsti kelią tolesniam jų pasireiškimui; 

- sudaryti tinkamas sąlygas nuotoliniam vaiko teigiamų emocijų vystymuisi; 

-sukurti teigiamą psichologinį klimatą vaikų darželyje. 

 

3.Psichologinės korekcijos priemonės ir metodai: 

-psichoanalitinių ir asmenybės koregavimo nuostatų panaudojimas pokalbių su 

efektyviais ir neurotiniais vaikais metu. Tokiems pokalbiams būtina iš anksto pasiruošti, numatyti 

„scenarijų“, pokalbiai turi vykti be liudininkų; 

-judrūs, siužetiniai, vaidybiniai žaidimai bei inscenizacijos formuoja teigiamas vaikų 

emocijas; 

-produktyvi veikla – piešimas. 

4.Autogeninės treniruotės bei psichinės savireguliacijos metodų naudojimas, 

mokant vyresnio ikimokyklinio amžiaus vaikus; 

-visiko bei dalinio raumenų atpalaidavimo metodai; 

-vegetacinių funkcijų reguliavimas; 

-saviįtaigos metodai. 

5.Sąlygų sudarymas vaikų sveikatingumo tvarkaraščiui; 

-organizuoti sveikatingumo tvarkaraštį, atsižvelgiant į vaiko individualų biologinį 

ritmą; 

Išlaikyti nekintamus dienos rėžimo momentus: maitinimą, dienos miegą,  buvimo 

laiką gryname ore, bendrauti su vaiku, atsižvelgiantį vaiko individualų biologinį ritmą; 

-būtina pastoviai įgyvendinti tris pagrindines sąlygas: individualų judrumą, 

individualų protinį krūvį, teigiamų emocijų suteikimą; 

-pakankamą vaiko miegą. Poreikį miegui apsprendžia ne vaiko amžius, bet  vaiko 

galvos smegenų savybės; 

-tvarkaraštis sudaromas atsižvelgiant į metų laikus, laipsniškai pereinant nuo vieno 

metų laiko prie kito. 

 

SVEIKOS GYVENSENOS TEMOS 

 

 INDIVIDUALI VEIKLA 

 

-Sveikatos sudedamosios dalys; 

-Aš pats galiu stiprinti savo sveikatą; 

-Ką aš žinau apie save; 

-Jausmai, kas juos  sukelia? 

-Mano kūnas; 

-Mano dantys, jų priežiūra. 

-Rankų plovimas; 



-Sloga; 

-Kūno laikysena; 

-Mityba jos ypatumai; 

-Miegas ir poilsis, Mokomės atsipalaiduoti; 

-Vaistai ir narkotikai. 

 

 

ŠEIMOS SVEIKATA 

 

-Mano šeima; 

-Šeima ir aplinka; 

-Aktyvus poilsis su šeima; 

- Draugų rate. 
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