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Iniciatyvos dalyviai (kiek klasių, grupių, mokinių ir mokytojų, tėvų ir kt. dalyvavo renginyje)

Renginiuose dalyvavo 9 darželio grupės, 165 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai, 22
mokytojai, 10 kitų darželio darbuotojų, Kauno miesto savivaldybės sveikatos visuomenės centro
specialistė.

Iniciatyvos aprašymas
Siekdami skatinti vaikų ir visų bendruomenės narių su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir
elgesio nuostatų Kauno lopšelis – darželis ,,Žemyna“ prisijungė prie iniciatyvos ,,Aktyviai, draugiškai,
sveikai“. Kiekvieną savaitę iniciavome po sveikatinimo temą. Pirmoji savaitė buvo skirta judėjimui.
Iniciatyvos savaitė  ,,Judėjimo galia“.
    Jos tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinti kuo daugiau laiko praleisti gryname ore
siekiant sustiprinti fizines jėgas, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis. Vaikai paruoštu kelių ruožu turėjo
pereiti per tiltėlį, eiti labirinto taku, lipti sienele ir nusileisti spiraliniu vamzdžiu, pereiti ,,per pelkę“ ir
pasiekti finalą. Įveikdami sunkumus vaikai tenkino judėjimo poreikį, lavino komunikacijos, savitarpio
pagalbos ir atsakomybės įgūdžius, pajuto buvimo kartu malonumą. Po aktyvaus judėjimo vaikai
vaišinosi vaistažolių arbatėle su medumi.
Iniciatyvos savaitė ,,Vaisių, daržovių nauda sveikatai“
Šią savaitę pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vaisiams ir daržovėms, kurie užima svarbią vietą
mityboje. Vaikai kartu su pedagogais grupėse kalbėjo apie vaisių, daržovių naudą sveikatai, aiškinosi
kokie vitaminai slypi šiose gėrybėse. Po teorinių žinių vyko praktiniai užsiėmimai. Iš tėvelių atneštų
rudens gėrybių ugdytiniai spaudė vaisų, daržovių sultis, gamino salotas, kokteilius, džiovino
obuoliukus, kepė sveikuolišką obuolių pyragą ir kt. Savo gaminiais vaikai vaišino bendruomenės
narius.
Iniciatyvos savaitė ,,Asmens ir burnos higienos svarba“
Savaitę skyrėm asmens ir burnos higienos svarbai. Asmens higiena padeda saugoti ir stiprinti sveikatą,
yra viena iš infekcijų kontrolės priemonių. Rankų higienos reikalavimų laikymasis – ypatingai svarbu
suvaldant COVID-19 infekcijos plitimą. Grupėse užsiėmimų metu pedagogai pasikvietė visuomenės
sveikatos specialistę. Specialistė supažindino vaikus su kaukių dėvėjimu, tinkamą rankų, burnos



higiena. Priminė vaikams kosėjimo, čiaudėjimo etiketą, demonstravo rankų plovimo eigą. Mokė kaip
taisyklingai valyti ir prižiūrėti dantis.
Iniciatyvos savaitė ,,Miego galia“, ,,Tylos galia“.
Miegas yra vienas svarbiausių fizinės sveikatos komponentų, jo pagrindinė funkcija – atkurti
organizmo jėgas. Dėl šios priežasties miegas gyvybiškai būtinas kiekvieno žmogaus fizinei, psichinei
gerovei palaikyti. Mokytojos pasikvietė visuomenės sveikatos specialistę Astą Bubinienę. Specialistė
papasakojo vaikams miego reikšmę. Vaikai klausėsi lopšinių, pasakų apie miegą, piešė savo miego
draugą.
Visuomenė triukšmą vertina kaip viena iš didžiausių aplinkosaugos problemų, todėl supažindinti
vaikus su tyla naudinga nuo mažų dienų. Kad galėtume įveikti tylą, visų pirma reikia ją pažinti iš
gerosios pusės. Todėl su vaikais klausėmės miško ošimo, žuvyčių plaukimo, stengėmės veiklų metu
pabūti tyloje, gulint ant pagalvėlių klausėmės gamtos garsų įrašų. Skambant relaksinei muzikai vaikai
kūrė aplikacijas ir piešė ,,Tylą“, kūrė ramybės kampelius, kuriuose galėjo pabūti tyloje, pailsėti ar net
pamedituoti. Žaidėme žaidimus ,,Tylos karalius“, ,,Tylos minutė“, ,,Tyla – triukšmas“, ,,Statula ir
žmogus“.
Iniciatyvos laikotarpiu įstaiga suderino ir kitus sveikatinimo renginius: „Mykolinių“ šventę, Europos
judriąją savaitę, akciją „Diena be automobilio“, relaksacinį renginį „Laimė yra...“

Šventėme Laimės dieną ir kvietėme atsigręžti į aplinką, kurioje gyvename, susimąstyti apie
„laimę sugyventi“. Darėme tai pasitelkdami vaizduotę ir mažais žingsneliais kurdami laimės aplinką
–aktyviai judėjome sporto salėje ir ramiai relaksavome muzikos salėje: pasimėgavome tyla ir garsais,
klausėmės pasakojimo apie laimės salą ir atradome „Laimingų atradimų“ dėžutę. Ieškojome, svajojome
ir džiaugiamės atrasdami smulkmenas, kūrėme istorijas pasitekdami vaizduotę... Sakoma, kad laimė
sklinda tarp žmonių per mūsų jusles – regą, klausą ir uoslę... Ragavome, uostėme... Taigi, laimė yra
būti „čia ir dabar“. Dalintis geromis emocijomis, šypsotis. Laimė yra būti kartu. Mes sakome, kad
laimė yra, tik duokime jai kelią!

Iniciatyvos dalyvių ir žiūrovų įspūdžiai, atsiliepimai
Vaikų mintys.
„Miegoti reikia 10 valandų, tada atsistoji prie žirafos, pasižiūri kiek paaugai“ (Gustas l.).
„Kai miegi gali susapnuoti daug sapnų“  (Ema).
„Aš labai garsiai kalbu, todėl mamai skauda galvą“ (Pijus).
„Labai patiko eiti labirintu ir atrasti kelmą“ (Tauras).
„Man patiko eiti malkom, buvo labai sunku“ (Viktorija).
Mokytojų mintys.
Buvo organizuotos prasmingos sveikatos įgūdžius lavinančios veiklos. Vaikai buvo fiziškai aktyvūs,
laimingi, turiningai ir prasmingai leido laiką. Iniciatyvi veikla padėjo išlieti neigiamas emocijas, pyktį,
susierzinimą. Atsirado daugiau pasitikėjimu savimi.  
Tėvų atsiliepimai.
Tėvai dėkojo ir džiaugėsi, kad organizuotos iniciatyvos, veiklos ir renginiai labai patiko, nes grįžę
vaikai emocingai dalinosi savo emocijomis apie renginius.

Kitų institucijų – iniciatyvos partnerių – indėlis ir kt.
Prie iniciatyvos aktyviai prisidėjo visuomenės sveikatos specialistė Asta Bubinienė.




