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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ (toliau – darželis) Sveikatos stiprinimo programos 

2018–2022 metams (toliau – programa) paskirtis – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų sveikatos ugdymą(si), kryptingai ir sąmoningai išplėtojant sveikatos programų turinį, 

bendruomenės įsitraukimą į sveikatos stiprinimo procesus, darnios aplinkos kūrimą.  

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo, Valstybės 

švietimo 2013–2022 metų strategijos, Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ nuostatomis, 

siekiant įgyvendinti Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ 2016-2018 metų strateginį planą bei 

atsižvelgiant į Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro parengtas metodines rekomendacijas 

„Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas ikimokyklinio ugdymo 

mokyklose“ (2017), „Vaikų sveikatingumo programų rengimas“ (2006). 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 Išorės veiksnių analizė. Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, 2016 

metais vyravo šios vaikų ligos:  didžiausias vaikų sergamumas buvo kvėpavimo sistemos (372,18 

atvejų 1000 vaikų), akies ir jos organų (225,96 atvejų 1000 vaikų) bei virškinimo sistemos (216,02 

atvejų 1000 vaikų) ligomis. 180,79 atvejų 1000 vaikų diagnozuota dėl simptomų, požymių ir 

nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur. Pastarojoje ligų grupėje 

vyravo gerklės ir krūtinės skausmas, nenormali laikysena, nenormali tuberkulinio mėginio reakcija 

bei pilvo dubens skausmas. Būtent pilvo dubens skausmas sudarė didžiausią (93,69 atvejai 1000 

vaikų). Ypač didelį susirūpinimą kelia sveikatą žalojanti gyvensena ir socialinė vaikų aplinka 

(rūkymas, alkoholio vartojimas, mažas fizinis aktyvumas, nesveika mityba, patyčios ir smurtas). 

Visuomenės sveikatos specialistai akcentuoja Lietuvos žmonių gyvenimo būdo problemas 

– Lietuvoje, lyginat su Europos Sąjungos vidurkiu, didelė gyventojų dalis turi antsvorio arba yra 

nutukę, mažai užsiima fizine veikla, nesimankština, kasdien praleidžia vidutiniškai po penkias 

valandas sėdėdami, valgo per riebiai, sūriai ir saldžiai. 

Užteršta aplinka, nesveika mityba ir kiti neigiami aplinkos faktoriai stipriai įtakoja vaiko 

organizmą bei asmenybės formavimąsi, todėl išlieka svarbu jau vaikystėje formuoti sveikos 

gyvensenos, ekologines nuostatas. Dalis tėvų negeba ar negali skirti pakankamai dėmesio, lėšų 

tinkamam vaikų gyvenimo būdui, laisvalaikiui organizuoti, taip pat pastebima, kad didelę dienos 

dalį vaikas praleidžia ugdymo įstaigoje, todėl svarbus vaidmuo stiprinant vaikų sveikatą tenka 

ugdymo įstaigai. 
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Vidaus veiksnių analizė. Lopšelis-darželis „Žemyna“  teikia ugdymo paslaugas Kauno 

miesto gyventojams, įstaigoje ugdomi 2-6 metų amžiaus vaikai. Darželį kasmet lanko 182-190 

vaikų. Dirbama tokia struktūra:    

 

 Darželyje vadovaujamasi „Gera pradžia“ bei M. Montessori pedagoginės sistemos 

metodikomis, orientuojamasi į vaikų ir tėvų poreikius.  Darželis turi 25 metų netradicinio ugdymo 

patirtį, įstaigoje sukurtos ugdymo kokybę užtikrinančios sąlygos, metodikų reikalavimus atitinkanti 

aplinka.  

 Įstaiga palaiko partnerystės ryšius su Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto 

ikimokyklinio ugdymo katedra, Kauno Visuomenės sveikatos centru, Kauno miesto savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuru,  Respublikine ikimokyklinių įstaigų darbuotojų  asociacija „Sveikatos 

želmenėliai“,  VDU Kauno botanikos sodu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU), 

netoliese įsikūrusiomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis.  

 Darželis dalyvauja programose  “Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose” ir “Pienas 

vaikams”. 

 Įstaiga atitinka higienos normų HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” ir HN 15:2005 “Maisto higiena” 

(2010) reikalavimus. Per pastaruosius metus Kauno maisto ir veterinarijos tarnybos ir KVSC 

patikrinimų metu rasti nedideli pažeidimai ištaisyti. 

 Įstaigoje dirba 24 kvalifikuoti pedagogai, turintys 2-40 metų darbo patirtį, nuolat 

tobulinantys profesinę kompetenciją Lietuvoje (įvairiose kvalifikacinėse programose, renginiuose 

bei skleisdami sukauptą praktinę patirtį), taip pat tarptautinėse programose, stažuotėse. 

2002 metais darželis įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, yra 

ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys. 2017 metais 17 įstaigos darbuotojų 

buvo asociacijos nariais. 

 Atlikus 2017 metų vaikų sveikatos analizę (rugsėjis, darželį lankė 184 vaikai) gauti 

rezultatai atskleidė: 39 vaikai turi kalbos  ir kitų komunikacijos sutrikimų,  39 -  regos sutrikimų, 23 

– skeleto-raumenų sistemos sutrikimų,  10 – alergiškų vaikų, 11 – nervų sistemos sutrikimų. Vaikų 

10 Grupių 

"Gera pradžia" 
metodas - 8 

grupės 

Priešmokyklinis 
ugdymas - 2 

grupės 

Ikimokyklinis  
ugdymas - 5 

grupės 

M. Montessori  
metodas - 2 

grupės 

Ankstyvasis 
ugdymas - 2 

grupės 
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sveikatos analizė rodo didėjantį sutrikimų skaičių. Pedagogų vertinimu pastebimai daugėja vaikų su 

raidos sunkumais. 

 Darželyje įgyvendintų sveikatos stiprinimo programų analizė. Įstaigoje nuo 1996 metų 

tėvų ir pedagogų iniciatyva pradėta diegti sveika mityba, o 1999 metais darželis priimtas į Kauno 

miesto ikimokyklinių įstaigų sveikatos stiprinimo programą „Sveikas darželis“ su programa 

„Sveika mityba“. 

Sveikatos stiprinimo programa 2002–2007 metams buvo siekiama stiprinti vaikų sveikatą 

padėti jiems išsiugdyti teigiamą požiūrį į sveiką mitybą, sveiką gyvenseną bei ugdyti fizinį vaikų 

aktyvumą, ieškant įvairesnių formų ir būdų. Buvo siekiama keisti darželio bendruomenės narių 

požiūrį į sveiką gyvenseną ir diegti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

 2008-2012 metais parengta sveikatos stiprinimo programa „Sveikata – didžiausias turtas“ – 

buvo toliau tęsiamas ir plėtojamas vaikų sveikatos stiprinimas darželyje, ugdant vaikams sveikos 

gyvensenos įpročius, pasitelkiant darželio bendruomenę, skleidžiant sukauptą patirtį.  

Įvertinus programos „Sveikata – didžiausias turtas“ rezultatus ir pasitelkus darbuotojų bei 

vaikų tėvų pagalbą, buvo parengta vaikų sveikatos stiprinimo programa 2013-2017 metams 

„Sveiki nuo vaikystės“. Programos tikslas – „Pasitelkiant pedagogų ir tėvų bendruomenę, tęsti ir 

plėtoti vaikų sveikatos stiprinimą darželyje, ugdant sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, 

įgūdžius bei sutelkus įstaigos išteklius, kurti ir puoselėti saugią aplinką, užtikrinti sveikatos ugdymo 

kokybę, skleisti gerąją patirtį“. Programoje „Sveiki nuo vaikystės“ kasmet dalyvavo apie 180 vaikų 

(2-6 m. amžiaus), ugdytinių tėvai, darželio darbuotojai. Programos tikslui įgyvendinti buvo keliami 

uždaviniai:  

1 uždavinys. Plėtoti sveikatos stiprinimo ir ugdymo procesus bei jų kokybę darželyje.  

  Įvertinus, kad sveikatos stiprinimo ir ugdymo proceso kokybę darželyje reikšmingai 

įtakoja pedagogų kompetencija, daug dėmesio buvo skiriama darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. 

Darbuotojai patobulino kvalifikaciją įvairiomis sveikatos temomis - dalyvauta 8 konferencijose, 

daugiau nei 20 seminarų bei 5 ilgalaikiuose kursuose ir mokymuose. 2013-2017 metais darbuotojai 

dalyvavo seminaruose: „Sveikos gyvensenos darželių pedagogų bendruomenių darbo patirtis: 

kūrybiškas požiūris į sveiką mitybą darželyje“, „Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos 

skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“, „Visuomenės sveikatą lemiantys veiksniai ir 

valdymas“, „Maitinimo organizavimo praktiniai aspektai“, „Traumų bei kitų išorinių mirties 

priežasčių sąlygotų būklių prevencija“, „Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, 

įskaitant priklausomybės ligų prevencija“, „Sveikos gyvensenos pagrindų ugdymas 

ikimokykliniame amžiuje“, „Sveiko balso išsaugojimas ir sutrikimų korekcija“, „Sveikatai palanki 

mityba. Vaikų ir suaugusiųjų mitybos pokyčiai Lietuvoje“, „Vaikų mitybos ir fizinio aktyvumo 
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įpročių formavimas. Vaikų nutukimo problemos ir sprendimai“, „Darbas su vaikais, turinčiais 

elgesio ir/ar emocijų valdymo sunkumų“, „Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo įstaigose 

tvarkos aprašo pakeitimai ir naujovės. Valgiaraščio tvirtinimo pakeitimai“, „Kūno kultūra vaikų 

darželyje“, „Sėkminga vaiko sergančio astma ir alergija, integracija į šiuolaikinę visuomenę“, 

„Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje“, „Kaip parengti II lygmens (atnaujinti) 

sveikatą stiprinančios mokyklos programą?“, „Sveikatai palankūs patiekalai vaikų valgiaraštyje“, 

„Problemiškas vaikas grupėje: kaip jį ugdyti“; konferencijose: „Vaikų visuminė sveikata: dabartis 

ir perspektyvos“, „Vaikų sveikatos stiprinimo aktualijos“, „Sveikesnis vaikas, sveikesnis 

gyvenimas, sveikesnė ateitis“, „Aktualios visuomenės sveikatos problemos - iššūkiai ir jų 

sprendimo galimybės“, „Svarbiausios šių dienų mitybos aktualijos“, „Sveikas vaikas - sveika tauta“, 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichikos sveikatos stiprinimas“, „Streso prevencija Kauno mieste“; 

mokymuose – „Vaikų maitinimo organizavimo praktiniai aspektai“, „Vaikų/mokinių, turinčių SUP, 

atpažinimas, vertinimas ir tinkamos pagalbos teikimas“; vyr. slaugytoja lankė specialistų 

perkvalifikavimo programą „Visuomenės sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

sistemos plėtra, įgyvendinant inovatyvius mokymosi modelius“ (288 val.), dietistė - „Dietistų 

kvalifikacijos tobulinimo kursus“(40 val.); logopedė – „Autistiškas vaikas bendrojoje klasėje. 

Galimybės ir iššūkiai“. 

 Programos uždavinys įgyvendintas – darželio specialistai, pedagogai patobulino 

kvalifikaciją sveikatos stiprinimo programos kontekste, ugdėsi sveikatos stiprinimo nuostatas, buvo 

įgalinti užtikrinti sveikatos stiprinimo ir ugdymo procesų  kokybę darželyje. 

 2 uždavinys. Kurti ir puoselėti gerus darželio bendruomenės narių tarpusavio santykius. 

 Įgyvendinant programą „Sveiki nuo vaikystės“ bendruomenėje buvo skatinama 

partnerystė, visų bendruomenės narių dalyvavimas sveikatą stiprinančioje veikloje. Tikslingai ir 

veiksmingai organizuota Sveikos gyvensenos, ekologinio ugdymo kūrybinės grupės veikla, 

Prevencinio ugdymo kūrybinės grupės veikla. Kasmet įstaigoje buvo įgyvendinami 4-5 ilgalaikiai 

bendruomeniniai projektai, organizuojamos šventės visai bendruomenei, dalyvaujama akcijose, 

sporto renginiuose. Darželyje palaikomos ir puoselėjamos bendruomeninės tradicijos perteikiant 

Lietuvos etnokultūros paveldą - kasmet vyksta Mykolinių, Užgavėnių, Jurginių šventės, sporto 

renginiai, jų metu verdamos košės, kepami blynai, kiaušinienės, geriama arbata... Šios veiklos 

formos pozityviai įvertintos tėvų, vaikų. Bendravimas gerino įstaigos mikroklimatą, teikė pozityvių 

emocijų vaikams ir jų tėvams. Didėjo vaikų, tėvų ir pedagogų atsakomybė už savo aplinką, už savo 

ir kitų sveikatą. 2018 metais (sausis) atlikus psichosocialinės aplinkos įsivertinimą, nustatyta, kad 

darželyje užtikrinamas vaikų saugumas, vyrauja draugiška atmosfera, bendruomenės nariai 

patenkinti ugdymo įstaiga. Darželyje smurto apraiškų neužfiksuota, tačiau numatomos ir 
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įgyvendinamos smurto (patyčių) prevencijos priemonės. Mokytojų vertinimu, tėvų įsitraukimas į 

sveikatos stiprinimo veiklas galėtų būti aktyvesnis.  

Programos uždavinys įgyvendintas – darželyje, tikslingai pasitelkiant darželio 

bendruomenę ir vaikų šeimas, sukurta vaikų psichosocialinę sveikatą palaikanti aplinka.  

3 uždavinys. Kurti ir puoselėti saugią bei sveiką darželio aplinką bei užtikrinti, kad 

darželyje vykstantys procesai stiprintų bendruomenės narių sveikatą.  

 Įgyvendinant programą „Sveiki nuo vaikystės“, kasmet darželyje buvo organizuojamos 2-3 

sveikatos ugdymo(si) savaitės: „Gera sveikata – puiki savijauta”, „Sveikatos šaltiniai“, „Mano 

šeima - darni, sveika”, „Judėjimo savaitė 2015“, „Žemė - mūsų rankose“, „Ką valgė mūsų 

seneliai?“, „Sveikata – harmonija ir darna” ir kt.; įstaigoje buvo organizuojamos edukacines 

sveikatos stiprinimo valandėles vaikams: „Kelionė po vitaminų šalį“, „Vanduo – gyvybės šaltinis“, 

„Asmens higiena“, „Dantukų priežiūra“, „Sveikas maistas tavo lėkštėje”, „Šaukšto šmaukšto stalo 

akademija“ ir kt.; organizuojamos pramogines popietes „Judėk ir sveikas būk!“, „Gardu kaip du 

medu”, „Vaišės iš sodo ir daržo”, „Arbata iš žolynų” ir kt.; sportinės pramogos ir šventės 

„Pavasario šėlsmas”, „Judėk ir nesustok“, „Mes už snaiges greitesni!”, „Rudenėlio šėlsmas”, 

„Trikrepšio turnyras 2016“ ir kt.; organizuotos akcijos „Aš ir aplinka”, „Apkabinkime žemę“, „Kiek 

vandens išgeri tu?“, „Paukščiai grįžta į namus“, „Sveikata vandens laše“, „Tylos stebuklinga 

versmė“, „Daigelį auginu“, „Rūšiuokime šiukšles”, „Nepaprastos paprasto vandens galios“, ,,Tavo 

priešai – kirminai”, „Rankas plauk, kirminų nepasigauk“, „Aš bėgu – 2014“ ir kt.; edukacinės 

išvykos į A. Sabonio krepšinio mokyklą, „Moliūgo gimtadienį” Kauno lopšelyje-darželyje 

„Varpelis“, ledų fabriką „Dadu“, žygiai į Kauno marių regioninį parką, Kauno zoologijos, botanikos 

sodus, VšĮ „Kauno švara”, duonos kepimo edukacijas Pratkūnų km. sodyboje (Kaišiadorių raj.) ir 

kt. Darželio grupėse nuolat vyko edukaciniai-praktiniai užsiėmimai vaikams pasitelkiant ugdytinių 

tėvų pagalbą. Buvo siekiama  stiprinti vaikų sveikatą, padėti jiems išsiugdyti teigiamą požiūrį bei 

nuostatas į sveiką mitybą, sveiką gyvenseną bei ugdyti fizinį vaikų aktyvumą. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikai nuolat gamino nesudėtingus maisto patiekalus, patys spaudė vaisių 

ir daržovių sultis, kepė tradicinius patiekalus (kūčiukus, meduolius, pyragus, duoną ir t. t. ). 

Praktinė veikla vaikų virtuvėlėje vyko 1 kartą per mėnesį, buvo kuriama receptų knyga (tėvai 

aktyviai siūlė receptus, dalyvavo maisto paruošimo procesuose).  

  Aktyviai įsijungėme į respublikinį ekologinį projektą „Saulėto oranžinio traukinio kelionė 

per Lietuvą“, prevencinį projektą „Pasidalinkime draugyste“ ir kt.. Darželio ugdytiniai nuolat 

dalyvavo respublikiniuose ir miesto projektuose, renginiuose, kurie padėjo stiprinti vaikų sveikatą, 

ekologinių nuostatų ugdymą(si). Nuo 2017 metų dalyvaujame programoje „Kauno vaikai 

šypsosi“ (Kauno miesto savivaldybė, Kauno sveikatos biuras). 
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  Programos uždavinys įgyvendintas – sukurta ir puoselėjama saugi ir vaikų sveikatos 

stiprinimą užtikrinanti ugdomoji aplinka, ugdomos sveikos gyvensenos nuostatos, gerinama 

bendruomenės narių sveikata. 

 4 uždavinys. Sutelkti darželio bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir sveikatos 

ugdymo veiklai, gausinant ir racionaliai panaudojant materialiuosius išteklius. 

 Darželyje įvairių akcijų metu, pasitelkiant ugdytinių tėvus, buvo tvarkoma lauko aplinka, 

keliami inkilai, sodinami medžiai. Kiekvienai metais mokinio krepšelio, spec. programos lėšos 

panaudojamos sveikatos ugdymo priemonėms įsigyti, judėjimą skatinančiai aplinkai įrengti. 2015 

metais nupirktos ugdomajai vaikų veiklai sporto salėje kokybiškos priemonės, įranga. 2016 metais 

įrengta aktyviam vaikų judėjimui pritaikyta lauko sporto erdvė, vaikų eksperimentams, tyrimams 

pritaikyti „lauko daržiukai“. 2017 metais, siekiant užtikrinti saugią bei sveiką ugdymo(si) aplinką, 

atnaujintos ir praplėstos fizinio aktyvumo erdvės: suremontuota sporto salė, įrengta saugi bei 

funkcionali lauko krepšinio aikštelė (atnaujinta krepšinio aikštelės danga, aikštelė aptverta) bei 

įsigyti 7 riedamobiliai ir kt. Mokytojai parengė metodines priemones vaikų ugdymo(si) veiklai: 

„Duonos kepimas“, „Riešutai ir sėklos“, ,,Vaistažolės“, „Prieskoniniai augalai“, nuolat pildoma 

sveikos mitybos receptų knyga ir kt. 

 Programos uždavinys įgyvendintas – darželio bendruomenė sutelkta sveikatos stiprinimo ir 

ugdumo(si) veiklai, tikslingai panaudojamos lėšos, kuriant saugią, fizinį aktyvumą skatinančią 

aplinką. 

 5 uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatos stiprinimo 

patirties sklaidą. 

Įgyvendinant sveikatos stiprinimo programą „Sveiki nuo vaikystės“, parengti stendiniai 

pranešimai: „Mažais žingsneliais sveikos vaikystės link“, „Pagaminkim ir paskanaukim“, „Kas yra 

helmintozė?”, „Sveika gyvensena nuo vaikystės”, „Balandžio 20 - tarptautinė kovos su triukšmu 

diena“, „Gegužės penktoji – pasaulinė rankų higienos diena”,  “Vaistažolių takeliu”, „Auk sveikas”. 

Bendruomenėje vyko diskusijos temomis „Ekologinis ugdymas” ir „Sveikos mitybos svarba 

augančiam vaikui” ir kt.  

  Pedagogai ir ugdytinių tėvai klausėsi gydytojų paskaitų „Sveikata ir laimė“, darželyje 

organizuoti praktiniai  užsiėmimai „Pirmosios pagalbos suteikimas darželyje” bei psichologų 

vedami paskaitų ciklai „Kvapas, vanduo ir garsas“, „Vaiko emocijų pažinimas per meno terapiją“. 

Skaityti pranešimai tėvams „Sveikos mitybos organizavimas montesorinėje grupėje“, “Sveikata – 

darnos matas”, “Nesaugus maistas”, „Higieninių įgūdžių ugdymas ikimokykliniame amžiuje“, 

„Sveikos mitybos mokymai”, „Vaikų adaptacija“. Paskaitų metu susipažinta su metodine medžiaga, 

vaizdinėmis priemonėmis, literatūra apie sveiką gyvenseną, mitybą.  
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  Ženklus tėvų dalyvavimas sveikatos pramogose, rytmečiuose „Širdis ir kraujas“, „Kad 

pilvuko neskaudėtų“ ir kt.  

  2013-2017 metais atlikti tyrimai. Atliktos ugdytinių tėvų apklausos: “Būsimų ugdytinių 

tėvų požiūris į sveiką gyvenseną“, „Ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos ypatumai“, “Tėvų 

požiūris į sveikos mitybos organizavimą įstaigoje”, “Ar domitės sveika gyvensena?”, „Dienos 

režimas ir mitybos įpročiai šeimose“. Tyrimas “Vaikų sergamumo ir fizinio išsivystymo 

pokyčiai“ (2016) parodė, kad dauguma (93%) tėvų pritaria, kad vaikai būtų maitinami pagal sveikos 

mitybos principus, domisi sveika gyvensena, bei patys įsivertino savo mitybos įpročius šeimose 

pagal pateiktą klausimyną. Dauguma tėvų (75%) nurodė, kad pasirinko mūsų įstaigą dėl saugios ir 

palankios vaikui aplinkos. Dauguma tėvų suvokia ir pritaiko sveikos gyvensenos žinias savo 

šeimose ir įvertina sveikatos stiprinimo programos svarbą. Siekdami sveikos mitybos ir sveikos 

gyvensenos tęstinumo, 2017 metais atlikome išsamią tėvų apklausą „Šeimos požiūris į sveiką 

gyvenseną“. Apklausos duomenimis 47% tėvų diegia sveikos gyvensenos tradicijas ir namuose, 

43% naudoja ekologiškus produktus. 

 2014 metais darželio mokytojai parengė pranešimą ir dalyvavo respublikiniame seminare 

„Mažais žingsneliais sveikos vaikystės link“. 2015 metais darželio mokytojai parengė medžiagą ir 

dalyvavo respublikinėje ikimokyklinių įstaigų kūrybinių plakatų parodoje “Sveiko judėjimo 

piramidė” – pasidalinta ugdymo patirtimi, darželyje suformuota vaiko sveiko judėjimo samprata. 

Darželio pedagogams pristatyta apibendrinta stendinių pranešimų medžiaga, parodos „Sveiko 

judėjimo piramidė“ refleksija. 2016 metais darželyje atliktas tyrimas „Sveikos gyvensenos darželių 

vidaus auditas“. Tyrimo duomenys pateikti respublikinei ikimokyklinių įstaigų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ ataskaitinei konferencijai, darželio bendruomenei. 

 Sveikatą stiprinančios veikos patirties sklaida nuolat vykdoma darželio el. svetainėje, 

konsultuojant šeimas ir naujus darbuotojus. 

 Programos uždavinys įgyvendintas - sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir 

sveikatos stiprinimo patirties sklaida užtikrinama.  

Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ sveikatos stiprinimo veiklos SWOT (SSGG) analizė: 

Veiklos sritys Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės garantavimas. 

1.1. Sudaryta asmenų 

grupė, organizuojanti 

sveikatos stiprinimo 

veiklą mokykloje. 

Darželyje sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojanti grupė sudaryta iš pedagogų. 

Sveikatos stiprinimo klausimai įtraukti į 

lopšelio-darželio strateginį planą, metinį 

veiklos planą. Sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo klausimai svarstomi susirinkimų, 

Darbo grupės nariai, 

pedagogai dirba 

komandoje, nepasiskirstę 

konkrečių veiklos sričių. 



9 
 

posėdžių, pasitarimų metu. 

1.2. Numatytas 

sveikatos stiprinimo 

procesų ir rezultatų 

vertinimas. 

Dalis bendruomenės narių pagal savo 

kompetenciją dalyvauja atliekant sveikatos 

stiprinimo veiklos vertinimą. 

Nėra sveikatos 

stiprinimo veiklos 

vertinimo sistemos. 

Atliekamas atskirų 

priemonių vertinimas. 

2. Psichosocialinė aplinka. 

2.1. Priemonės, 

numatančios 

mokyklos 

bendruomenės narių 

gerus tarpusavio 

santykius. 

Organizuojami seminarai, paskaitos 

pedagogams ir bendruomenės nariams - 

bendravimo, bendradarbiavimo, komandinio 

darbo, pedagoginės etikos klausimais (įstaigoje 

vadovaujamasi Kauno lopšelio-darželio 

„Žemyna“ etikos kodeksu). 

Tik dalis tėvų aktyviai 

dalyvauja palankios 

aplinkos kūrime, siekia 

glaudesnio bendravimo 

ir bendradarbiavimo. 

2.2. Sudarytos 

galimybės dalyvauti 

programos vykdyme 

visiems 

bendruomenės 

nariams. 

Posėdžių, susirinkimų, pasitarimų, pokalbių 

metu sudarytos galimybės išsakyti savo 

nuomonę apie sveikatos ugdymo priemonių 

vykdymą, pareikšti pastabas ir teikti 

pasiūlymus. 

- 

2.3. Numatytos 

emocinės, fizinės, 

seksualinės prievartos 

ir vandalizmo 

mažinimo priemonės. 

Įstaigoje  tikslingai planuojamos vaikų 

prevencinio ugdymo priemonės, veiklą vykdo 

direktoriaus patvirtinta Prevencinio ugdymo 

kūrybinė grupė. Psichologai kviečiami vesti 

seminarus, praktikumus pedagogams ir tėvams 

aktualiomis temomis. Vaiko gerovės komisija 

reguliariai rengia posėdžius, pasitarimus bei 

dokumentus, tvarkos aprašus, 

reglamentuojančius vaiko gerovės užtikrinimą. 

Pasitaiko netinkamo 

elgesio atvejų.  

3. Fizinė aplinka. 

3.1.Priemonės 

užtikrinančios 

mokyklos teritorijos, 

patalpų priežiūrą. 

Lopšelio-darželio vidaus aplinka orientuota į 

vaikų amžių ir atliepia jų poreikius. Grupių 

patalpos atitinka saugos ir higienos 

reikalavimus.  

Triukšmo lygis neviršija saugos reikalavimų. 

Teritorija aptverta aukšta tvora, įrengtos 

stebėjimo kameros. Grupių ir lauko aplinkos 

labai gerai prižiūrimos. 

Nelygūs lauko takeliai. 

Nėra antrinių žaliavų 

rūšiavimo konteinerių. 

3.2. Priemonės 

skatinančios visų 

bendruomenės narių 

fizinį aktyvumą. 

Vaikams sudarytos sąlygos fiziniam aktyvumui 

skatinti: sporto salėje du kartus per savaitę 

vyksta kūno kultūros užsiėmimai. Darželio 

sporto salėje 2017 metais atliktas remontas bei 

pakeista grindų danga, sporto veikloje 

naudojamos kokybiškos priemonės. Atnaujinta 

Nėra organizuojamos 

rytinio aktyvumo 

valandėlės lauko 

aplinkoje. Daug vaikų į 

darželį atvyksta 

automobiliais. 
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(pakeista danga) ir saugiai aptverta lauko 

krepšinio aikštelė. Lauko aplinkoje įrengta 

inovatyvi fizinio aktyvumo aikštelė. Vyksta 

bendruomenės fizinį aktyvumą skatinantys 

renginiai, dalyvaujama fizinio aktyvumą 

skatinančiose akcijose. Bendradarbiaujama su 

VšĮ „Sabonio krepšinio centru‘. 

Pastebima, kad dalis 

vaikų greitai pavargsta, 

kai reikia atlikti 

koncentruotą fizinę 

veiklą (fizinio aktyvumo 

užduotis). 

3.3 Priemonės sveikos 

mitybos 

organizavimui ir 

geriamojo vandens 

prieinamumui 

užtikrinti. 

Lopšelyje-darželyje vaikų maitinimas 

organizuojamas vadovaujantis Kauno 

visuomenės sveikatos biuro patvirtintu 

lopšelio-darželio valgiaraščiu. Darželis 

dalyvauja programose  “Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose” ir “Pienas vaikams”. Į 

vaiko ugdomąsias veiklas įtrauktas sveiko 

maisto gaminimas. 

- 

4. Žmogiškieji ir materialieji ištekliai. 

4.1. Mokytojų ir kitų 

ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų 

kvalifikacijos 

tobulinimo sveikatos 

stiprinimo ir sveikatos 

ugdymo klausimais 

organizavimas. 

Darželio vadovai, pedagogai, specialistai ir kt. 

darbuotojai turi sveikatos programų 

įgyvendinimo patirties, žinių ir yra 

kompetentingi įgyvendinti programoje 

numatytas priemones. 

Įstaigos administracija, specialistai ir 

pedagogai nuolat dalyvauja kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose, mokymuose ir 

renginiuose sveikatos stiprinimo ir sveikatos 

ugdymo klausimais. 

Pedagogams trūksta 

gebėjimų 

kompetentingai vertinti 

vaiko raidos sunkumus. 

4.2.Bendruomenės 

narių pasitelkimas 

sveikatos ugdymui. 

Programai įgyvendinti pasitelkiama visa 

bendruomenė. Kasmet vyksta bendruomeniniai 

renginiai, susiformavusios tradicijos. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto 

dalyvavimas neaktyvus. 

4.3. Metodinės 

medžiagos kitų 

sveikatos ugdymui 

reikalingų priemonių 

įsigijimo numatymas. 

Kasmet įsigyjama knygų, ugdymo priemonių, 

reikalingų sveikatos ugdymo(si) veiklai.  

- 

4.4. Mokyklos 

partnerių įtraukimas. 

Darželis, įgyvendindamas sveikatos stiprinimo 

programas, bendradarbiauja LSMU, 

Visuomenės sveikatos centru, Kauno miesto 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru,  

Respublikine ikimokyklinių įstaigų darbuotojų  

asociacija „Sveikatos želmenėliai“ ir kt. 

partneriais. 

- 

5. Sveikatos ugdymas. 

5.1.Sveikatos Pedagogai darželyje, grupėse rengia sveikatos Mokytojai siūlo pratęsti 
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ugdymas įtrauktas į 

dalykų ir kitų 

sveikatos ugdymo 

sričių teminius 

planus, pasirenkamųjų 

dalykų ir dalykų 

modulių 

programas. 

ugdymo projektus, įtraukia sveikatos ugdymo 

temas į grupių savaitinius planus, atsižvelgdami 

į metinius ugdomosios veiklos tikslus ir 

uždavinius bei individualius vaikų sveikatos 

stiprinimo poreikius. Sveikatos stiprinimo 

programos įgyvendinimas integruotas į metinį 

bendruomenės projektų planą. 

Sveikatos stiprinimo 

mokyklos statusą, kartu 

atrasti naujų, 

šiuolaikiškų, įdomių ir 

veiksmingų galimybių 

vaikų ugdymui(si). 

5.2. Sveikatos 

ugdymas apima visą 

bendrąjį lavinimą. 

Sveikatos ugdymas darželyje apima visą 

bendrąjį lavinimą. 

Dalyje šeimų (darželyje 

vyksta nuolatinė 

ugdytinių kaita) nėra 

sąmoningai stiprinama 

sveikata. 

5.3. Sveikatos 

ugdymas apima 

įvairias sveikatos 

temas. 

Įgyvendinamos sveikatos stiprinimo programos 

užtikrina įvairiapusį vaikų sveikatos ugdymą. 

Aktyviai įsijungiama į šalies, miesto projektus, 

renginius, kurie padeda plėtoti sveikatos 

ugdymo(si) veiklas, prevencinį ugdymą.  

Silpnesnė sritis – 

ekologinio 

sąmoningumo, darnaus 

vystymosi idėjų 

įgyvendinimas. 

6. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida ir tęstinumo laidavimas. 

6.1. Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

patirties sklaida 

mokykloje. 

Sveikatos stiprinimo veikloje dalyvauja 

pedagogai, specialistai, kiti darbuotojai, tėvai – 

veiklos planuojamos, pristatomos 

bendruomenei, rengiamos ataskaitos 

( mokytojų, darželio taryboms, stendiniai 

pranešimai ir kt.). Darželyje atliekami tyrimai, 

vidaus įsivertinimai sveikatos ugdymo(si) 

srityje, pedagogai dalijasi patirtimi 

metodiniuose pasitarimuose, metodinių 

priemonių sveikatos klausimais parodose 

(parodos vyko 2014, 2015 metais). 2017 metais 

apibendrinta darželio Sveikos gyvensenos, 

ekologinio ugdymo kūrybinės grupės veikla.  

Darželyje yra naujų 

darbuotojų, kurie neturi 

patirties vaikų sveikatos 

stiprinimo veikloje. 

6.2. Sveikatos 

stiprinančios 

mokyklos 

veiklos patirties 

pavyzdžių 

sklaida už mokyklos 

ribų. 

Informacija apie renginius ir priemones 

pateikiama darželio el. svetainėje, „Sveikatos 

želmenėliai“  el. svetainėje. Atlikto tyrimo 

„Sveikos gyvensenos darželių vidaus auditas“, 

duomenys pateikti respublikinėje 

konferencijoje.  

- 

 

Galimybės Grėsmės 

 Pagerinti darželyje sveikatos stiprinimo 

veikos planavimą, numatant atsakingų 

 Didėjantis vaikų, turinčių sveikatos 

sutrikimų (raidos sutrikimai), skaičius; 
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asmenų pasiskirstymą veiklos sritimis; 

 Plėtoti bendradarbiavimą su sveikatą 

stiprinančiomis ugdymo įstaigomis, 

socialiniais partneriais, Kauno visuomenės 

sveikatos biuru; aktyviau dalyvauti SSM 

tinklo veiklose; 

 Parengti sveikatos stiprinimo programą 

2018-2022 metams, papildomai atrandant 

naują turinio perspektyvą ekologijos, 

darnaus vystymosi aspektu; 

 Patobulinti naujų bendruomenės narių 

sveikatos ugdymo(si) kompetenciją bei 

plėtoti darželio pedagogų ekologinio 

ugdymo(si), darnaus vystymosi idėjų 

įgyvendinimo galimybes; 

 Pagilinti pedagogų žinias apie vaikų 

raidos sutrikimus, autizmą, gebėjimą 

identifikuoti vaikų ugdymosi sunkumus; 

 Plėtoti tikslingą ugdytinių tėvų švietimą 

bei bendradarbiavimo galimybes vaikų ir 

visos bendruomenės sveikatos stiprinimo 

srityje; 

 Tęsti lauko ir darželio erdvių, skirtų 

fizinio aktyvumo skatinimui, vaikų 

ekologinės darnos, sveikos gyvensenos 

nuostatų formavimui(si), įrengimą. 

 Didėjantis vaikų sergamumo virusinėmis 

ir kt. ligomis, skaičius; 

 Mažėjantis vaikų fizinis ištvermingumas 

kūno kultūros užsiėmimuose; 

 Trumpėjantis vaikų buvimo lauke laikas 

(pasyvus šeimų gyvenimo būdas); 

 Nepakankamas ugdytinių tėvų  

įsitraukimas į vaikų sveikatos 

ugdymą(si), sveikos mitybos 

užtikrinimą, nepakankamas ekologinis 

sąmoningumas. 

 

 

 Tęstinumas. Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ vizija – kurti netradicinio ikimokyklinio 

bei priešmokyklinio ugdymo instituciją – sveikatingumo, etnokultūros, ekologinės doros pagrindu. 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2018–2022 metų sveikatos stiprinimo programos „Sveikata ir ekologinė darna“ tikslas – 

įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išplėtoti vaikų ir kitų 

bendruomenės narių sveikatos stiprinimą ir ekologinės darnos nuostatas, pagilinti sveikatos ir 

ekologijos žinias, formuoti sveikos gyvensenos ir darnaus vystymosi įgūdžius, sukurti darna 

pagrįstą sveikatai palankią aplinką. 

Uždaviniai: 

1. Patobulinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą. 

2. Kurti gerus, partneryste pagrįstus darželio bendruomenės narių tarpusavio 

santykius bei psichologiškai saugią vaikų ugdymo(si) aplinką. 
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3. Kurti saugią, sveiką, ekologine darna pagrįstą fizinę aplinką, užtikrinti vaikų ir 

bendruomenės narių fizinį aktyvumą. 

4. Sutelkti ir tikslingai panaudoti išteklius sveikatos stiprinimui, sveikos gyvensenos 

ugdymo(si) veiklai, darnaus vystymosi įgūdžių formavimui(si).  

5. Plėtoti sveikatos ir ekologinės darnos stiprinimo ir ugdymo procesus bei jų kokybę 

darželyje. 

6. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatos stiprinimo veiklos 

patirties sklaidą. 

IV. IŠTEKLIAI 

 Žmogiškieji ištekliai. Už programos darželyje įgyvendinimą ir koordinavimą atsakinga 

direktoriaus paskirta darbo grupė bei sveikos gyvensenos ir ekologinio ugdymo kūrybinė grupė. 

Programai įgyvendinti pasitelkiama visa bendruomenė. Vadovai, pedagogai, specialistai ir kt. 

darbuotojai turi sveikatos programų įgyvendinimo patirties, žinių ir yra kompetentingi įgyvendinti 

programoje numatytas priemones. 

Finansiniai ištekliai. Programai įgyvendinti bus panaudotos mokinio krepšelio lėšos, 

savivaldybės biudžeto, specialiųjų programų, 2 proc. gyventojų (tėvų) pajamų mokesčio parama bei 

kitos paramos lėšos. 

Kiti ištekliai. Programai įgyvendinti bus naudojamos darželio patalpos, suremontuota ir 

atnaujinta sporto salė bei lauko sporto aikštelė, aktyviam judėjimui pritaikytos grupių lauko 

aikštelės. Taip pat išplėtota prieiga naudotis informacinėmis technologijomis, internetu, SMART 

lentomis ir nauja programine įranga, įstaigoje sukaupta mokomąja, metodine medžiaga, literatūra. 

V. VEIKLOS PLANAS 

1-a veiklos sritis. Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės 

garantavimas. Uždavinys: patobulinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimą ir 

įgyvendinimą. 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Data Atsakingi asmenys 

1.1. Sudaryti „Sveikata ir ekologinė darna“ programos 

įgyvendinimą įstaigoje koordinuojančią darbo 

grupę. 

2018-02 Direktorius 

1.2. Sudaryti sveikatos ir ekologinės darnos ugdymo(si) 

procesus darželyje plėtojančią Sveikos gyvensenos 

ir ekologinio ugdymo kūrybinę grupę.  

2018-09-03 

2019-09-01 

2020-09-01 

2021-09-01 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 
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1.3. Įtraukti sveikatos stiprinimo veiklas į darželio 

bendruomeninius projektus (Renginių ir išvykų 

planas). 

2018-01 

2019-01 

2020-01 

2021-01 

2022-01 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

1.4. Įtraukti į sveikatos stiprinimo veiklas visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistą, darželio dietistą, 

ugdytinių tėvus. 

2018–2022 Sveikos gyvensenos ir 

ekologinio ugdymo 

kūrybinės grupės 

vadovas 

1.5. Sukurti sveikatos stiprinimo veiklos sistemą. 2018-04 Darbo grupės vadovas 

1.6. Pateikti metinį sveikatos stiprinimo veiklos 

darželyje planą. 

Kartą per 

metus 

(sausis) 

Sveikos gyvensenos ir 

ekologinio ugdymo 

kūrybinės grupės 

vadovas 

1.7. Pateikti metines sveikatos stiprinimo veiklos 

ataskaitas. 

Kartą per 

metus 

(gruodis) 

Sveikos gyvensenos ir 

ekologinio ugdymo 

kūrybinės grupės 

vadovas 

1.8. Vertinti sveikatos stiprinimo veiklą, rezultatus, 

pokyčius. 

Kartą per 

metus 

(lapkritis) 

Darbo grupės vadovas 

1.9. Pateikti programos „Sveikata ir ekologinė darna“ 

įgyvendinimo analizę. 

2022-12 Darbo grupės vadovas 

Laukiamas rezultatas – bus sukurta sveikatos stiprinimo darželyje veiklos sistema, patobulintas 

sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimas ir įgyvendinimas. 

2 veiklos sritis. Psichosocialinė aplinka. Uždavinys: kurti gerus, partneryste pagrįstus darželio 

bendruomenės narių tarpusavio santykius bei psichologiškai saugią vaikų ugdymo(si) aplinką. 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Data Atsakingi asmenys 

2.1. Organizuoti prevencinio ugdymo(si) savaites. 2 kartus per 

metus 

VGK pirmininkas 

2.2. Dalyvauti respublikinėje prevencinio ugdymo 

savaitėje „Be patyčių“. 

Kartą per 

metus 

VGK pirmininkas 

2.3. Dalyvauti tarptautinėje programoje „Zipio 

draugai“. 

2018–2019 

2019–2020 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2.4. Organizuoti paskaitas tėvams ir pedagogams 

„Adaptacijos sunkumai“. 

2018-06 

2020-06 

Sveikos gyvensenos ir 

ekologinio ugdymo 

kūrybinės grupės 

vadovas 

2.5. Įgyvendinti ilgalaikę programą įstaigoje 

„Skaitantis vaikų darželis“. 

2018–2022 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2.6. Rengti rudens sambarį bendruomenei (Mykolines) 2018-09-28 Direktoriaus 
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2019-09-29 

2020-09-29 

2021-09-29 

2022-09-29 

pavaduotojas ugdymui 

2.7. Organizuoti gerumo akcijas bendruomenėje. Kartą per 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2.8. Įgyvendinti projektą „Bendrystės šiluma“. 2018-12 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Laukiamas rezultatas – sukurta psichologiškai saugi vaikams, sveika bendruomenės 

psichosocialinė aplinka. 

3-a veiklos sritis. Fizinė aplinka. Uždavinys: kurti saugią, sveiką, ekologine darna pagrįstą fizinę 

aplinką, užtikrinti vaikų ir bendruomenės narių fizinį aktyvumą. 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Data Atsakingi asmenys 

3.1. Apšiltinti darželio fasadą (siekiant taupyti 

energetinius išteklius). 

2020 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

3.2. Atnaujinti darželio lauko aplinkos takus ir 

užtikrinti vaikų saugų judėjimą. 

2019 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

3.3. Atnaujinti lopšelio grupės higienines patalpas. 2020 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

3.4. Papildyti lauko aplinką naujomis priemonėmis, 

skatinančiomis vaikų judėjimą. 

2018–2022 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

3.5. Įrengti dviračių stovėjimo vietas. 2020 Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

3.6. Tęsti pradėtą veiklą ir įrengti lauko erdvę 

bendruomeniniams renginiams. 

2020 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

3.7. Įrengti vaikų edukacijai, patirtiniam ugdymui(si) 

skirtą „Pojūčių taką“. 

2019 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

3.8. Tęsti pradėtą veiklą ir įrengti vaikų edukacijai, 

patirtiniam ugdymui(si) skirtą erdvę „Vaikų 

virtuvėlė“. 

2021 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

3.9. Įrengti atliekų rūšiavimo aikštelę (konteineriai). 2020 Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 
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3.10. Dalyvauti programoje „Mes rūšiuojame“. 2018–2022 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

3.11. Papildyti edukacines aplinkas ekologiškomis, vaikų 

sveikatos ugdymui(si) skirtomis priemonėmis. 

2018–2022 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

3.12. Dalyvauti programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių 

vartojimo skatinimas“. 

2018–2022 Dietistas 

Laukiamas rezultatas – sukurta fiziškai saugi, sveika, ekologinę darną, vaikų ir suaugusiųjų 

fizinį aktyvumą plėtojanti aplinka. 

4-a veiklos sritis. Žmogiškieji ir materialieji ištekliai. Uždavinys: sutelkti ir tikslingai panaudoti 

išteklius sveikatos stiprinimui, sveikos gyvensenos ugdymo(si) veiklai, darnaus vystymosi įgūdžių 

formavimui(si). 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Data Atsakingi asmenys 

4.1. Organizuoti pedagogų kvalifikacijos patobulinimą 

sveikatos stiprinimo, ugdymo(si), ekologinės 

darnos klausimais. 

2018–2022 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

4.2. Pagilinti mokytojų ir specialistų žinias apie vaikų 

raidą, raidos sutrikimus ir švietimo pagalbos 

teikimą. 

2018–2022 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

4.3. Įsigyti literatūros, metodinės medžiagos ir kitų 

sveikatos stiprinimui, ekologinių nuostatų 

ugdymui(si) reikalingų priemonių. 

2018–2022 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

4.4. Pasitelkti ugdytinių tėvus, senelius sveikatos 

stiprinimo, sveikos gyvensenos ugdymo(si) veiklai. 

2018–2022 Sveikos gyvensenos ir 

ekologinio ugdymo 

kūrybinės grupės 

vadovas 

4.5. Dalyvauti respublikinėje ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 

veikloje. 

2018–2022 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

4.6. Įgyvendinant programą „Sveikata ir ekologinė 

darna“ pasitelkti partnerius:  

• VšĮ „Sabonio krepšinio centrą“; 

• Kauno m. savivaldybės visuomenės 

sveikatos biurą;  

• Lietuvos sveikatos mokslų universitetą;  

• VšĮ „Vaiko labui“; 

• Kauno Pal. arkivyskupo J. Matulaičio 

parapiją; 

• Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą;  

• Kauno vaiko teisių tarnybą;  

• Kauno pedagoginę psichologinę tarnybą;   

2018–2022 Sveikos gyvensenos ir 

ekologinio ugdymo 

kūrybinės grupės 

vadovas, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 
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• Kauno miesto švietimo įstaigas, 

priklausančias sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklui ir kt.   

Laukiamas rezultatas – pedagogai pagilins žinias sveikatos stiprinimo, ekologinės darnos 

klausimais, aktyviai bendradarbiaudami su socialiniais partneriais bei ugdytinių tėvais užtikrins 

kokybišką sveikos gyvensenos ugdymo(si) veiklą. 

5-a veiklos sritis. Sveikatos ugdymas. Uždavinys: plėtoti sveikatos ir ekologinės darnos 

stiprinimo ir ugdymo procesus bei jų kokybę darželyje. 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Data Atsakingi asmenys 

5.1. Organizuoti Žemynos (ekologinio ugdymo(si)) 

savaites: 

• „Žemyna kalba su mumis...“ („žalioji 

palangė“ ir sveiko maisto atradimai); 

• „Žemynos medžių paslaptys...“; 

• ,,Auginu gėlę Žemynai!“ („žalioji 

palangė“ ir darnios aplinkos kūrimo 

projektas); 

• „Aš rūšiuoju“; 

• ,,Paukščių pavasaris“ (paukščių 

stebėjimo ir darnios aplinkos kūrimo 

projektas). 

 

 

2018-04 

 

2019-05 

2020-05 

 

 

2021-04 

2022-03 

S. Virbašienė 

 

 

5.2. Organizuoti sveikatos ugdymo(si) (tyrinėjimų) 

savaites, projektus: 

• ,,Vandens paslaptys“; 

 

• ,,Kepa kepa stebuklinga duona“; 

 

• Košė bendruomenei (Mykolinės); 

 

• ,,Skanu ir sveika“ (sveiko maisto 

atradimai); 

• „Kaip saugoti sveikatą?“ 

 

 

2018-09, 

2022-09 

Kasmet 

(spalis) 

Kasmet 

(rugsėjis) 

2019-09, 

2021-09 

2020-10 

A. Mickevičienė 

 

 

5.3. Organizuoti akcijas: 

• „Diena be automobilio“; 

• „Žemės diena“; 

• „Žaliuko diena“; 

• „Pasaulio aplinkos apsaugos diena“; 

• ,,Savaitė be saldumynų“; 

• ,,Savaitė be televizoriaus, kompiuterio“; 

• „Geros nuotaikos pasakojimai“. 

 

 

2018-09-22 

2019-03-20 

2019-05-19 

2019-06-05 

2020-09 

2021-09 

2022-04 

L. Armanavičienė 
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5.4. Organizuoti sveikatos valandėles:  

• ,,Susitikimai prie arbatos puodelio“; 

• ,,Pasaulinė košės diena“; 

• ,,Prieskonių kraitelė“; 

• ,,Medaus gardumas“; 

• ,,Sveiko pyrago vaišės“. 

 

2018-12 

2019 10 10 

2020-09 

2021-11 

2022-11 

S. Virbašienė, 

grupių auklėtojos 

5.5. Organizuoti sporto šventes, renginius: 

• Krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos 

valstybingumo atkūrimo šimtmečiui; 

• Sveikos gyvensenos rytmečiai (fizinio 

aktyvumo valandėlės lauko aplinkoje); 

 

• Sporto šventė; 

 

• Žiemos sporto šventė; 

• Šeimų krepšinio turnyras (lauko krepšinio 

aikštelė); 

 

 

2018-03-05 

Kasmet 

(gegužės-

birželio mėn.) 

2019-06, 

2021-06 

2020-01 

2022-05 

A. Mickevičienė, 

L. Armanavičienė, 

kūno kultūros 

mokytoja 

 

 

Laukiamas rezultatas – pagerintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos 

ugdymas, kryptingai ir sąmoningai išplėtotas sveikatos programų turinys, bendruomenės 

įsitraukimas į sveikatos stiprinimo procesus, darnios aplinkos kūrimą, sukurtos ir palaikomos 

tradicijos.  

6-a veiklos sritis. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida ir tęstinumo laidavimas. 

Uždavinys: užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatos stiprinimo veiklos 

patirties sklaidą. 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Data Atsakingi asmenys 

6.1. Teikti informaciją darželio internetinėje svetainėje  

apie sveikos gyvensenos stiprinimo veiklą 

įstaigoje. 

2018–2022 Sveikos gyvensenos ir 

ekologinio ugdymo 

kūrybinė grupė 

6.2. Skleisti darželio mokytojų darbo patirtį sveikatos 

stiprinimo klausimais www.ikimokyklinis.lt, 

www.smplc.lt  

2018–2022 Sveikos gyvensenos ir 

ekologinio ugdymo 

kūrybinė grupė 

6.3. Dalyvauti tarptautinėje darnaus vystymosi įgūdžių 

programoje “Darni mokykla”. 

2018–2019 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

sveikos gyvensenos ir 

ekologinio ugdymo 

kūrybinės grupės 

vadovas 

6.4. Dalyvauti praktinės patirties sklaidos 

konferencijose, rengti pranešimus. 

2018–2022 Sveikos gyvensenos ir 

ekologinio ugdymo 

kūrybinės grupės 

vadovas, direktoriaus 

http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.smplc.lt/
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pavaduotojas ugdymui 

6.5. Dalyvauti respublikinėje ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ 

veikloje. 

2018–2022  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai  

6.6. Tęsti sveiko maisto receptų knygos pildymą, 

užtikrinti sukauptos medžiagos pasidalinimą 

darželio bendruomenėje. 

2018–2022 Sveikos gyvensenos ir 

ekologinio ugdymo 

kūrybinės grupės 

vadovas 

6.7. Organizuoti vaikų ir kt. bendruomenės narių 

parodas, stendinius pranešimus sveikos 

gyvensenos, darnaus vystymosi temomis. 

Kartą per 

metus 

Sveikos gyvensenos ir 

ekologinio ugdymo 

kūrybinės grupės 

vadovas, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

6.8. Parengti informacinį lankstinuką apie darželio 

sveikatos stiprinimo programą 2018–2022 metams 

„Sveikata ir ekologinė darna“. 

2020 Sveikos gyvensenos ir 

ekologinio ugdymo 

kūrybinės grupės 

vadovas 

Laukiamas rezultatas – užtikrinta įgyvendinamos programos „Sveikata ir ekologinė darna“ 

patirties sklaida bei pagerėjusi mokytojų komunikavimo kompetencija, gebėjimas reflektuoti, 

apibendrinti patirtį. 

VI. PROGRAMOS VERTINIMAS 

Bendra programos įgyvendinimo ataskaita parengiama iki 2022 metų gruodžio  31 d. 

Vertinimą parengia ir teikia darželio direktorei darbo grupė. Vertinimas atliekamas atsižvelgiant į 

laukiamus programos rezultatus, kurie nustatyti programos veiklos plane. Programos įgyvendinimo 

veiksmingumas vertinamas pagal kokybės kriterijus: 

• Grindžiamas įstaigos vidaus įsivertinimo rodikliais ir išvadomis, pasiektų rezultatų 

analize, ataskaitų išvadomis; 

• Stebima ar bendruomenės nariai patenkinti įstaigoje vykdomais sveikatos, ekologinės 

darnos stiprinimo ir ugdymo(si) procesais, sveikatos stiprinimo procesų kokybę 

vertina teigiamai; 

• Stebima naujų vaikų adaptacija darželyje; 

• Atsižvelgiama į priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos įvertinimo 

rezultatus. 

Programos įgyvendinimo veiksmingumas vertinamas pagal kiekybės kriterijus: 

• Kiek darželio vaikų ir kt. bendruomenės narių dalyvavo įvairiose renginiuose  

sveikatos stiprinimo klausimais (projektai, akcijos, sveikatos ugdymo savaitės, 

edukaciniai renginiai ir kt.); 
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• Kiek patobulėjo darželio darbuotojų, specialistų  kvalifikacija  sveikos gyvensenos 

ugdymo, stiprinimo klausimais (lankyti kursai, seminarai, susitikimai, diskusijos, 

sukauptos patirtis sklaida ir kt.); 

• Kiek parengta informacinės sklaidos (lankstinukų, atmintinių ir kt.) vaikų  sveikatos 

stiprinimo klausimais; 

• Vaikų sergamumo duomenų analizė; 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Atsižvelgiant į darželio bendruomenės poreikius programa gali būti koreguojama. 

Apie programos vykdymą darželio bendruomenė sistemingai ir tikslingai informuojama 

stenduose, posėdžių ir susirinkimų metu, lopšelio-darželio internetinėje svetainėje ir kt. 

 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ 

Tarybos 2018 m. vasario 23 d. 

Posėdžio protokolu Nr. 1 


