
Tyrimo ,,Sveikos gyvensenos ugdymo ir metodų taikymo darželyje’’ 

rezultatai ( apklausta raštu 7 ikimokyklinio ugdymo mokytojai 2022m. 

Lapkričio 18 d.) 

 

1.Kurias sporto priemones (inventorių) naudojate vaikų (fizinei sveikatai gerinti) judriai veiklai 

grupėje ir lauke? ATSAKĖ : Lankus, bokštelius, lėkšteles ( ankstyv.a. gr, 1,2,3 –lankus) Kamuolius, 

parašiutus, šokinėjimo maišus ( ankstyv. A. gr., 1,2,3,4 - kamuolius) Kita  (ankstyv. A.gr. ,3- minkšti 

čiužiniai ) 

2.Kuriuos būrelius grupės vaikai lanko daugiausiai?ATSAKĖ:  Šokių -2,3,4 grupės, krepšinio – 2,3,4 

grupės, futbolo – 3,4 grupės. 

3. Judesio valandėlės organizuojamos darželyje labiausiai pasiteisina?ATSAKĖ: Darželio kieme – 4 

mokytojos ( pagal oro sąlygas), Salėje- 2, Kita – 1 mokytoja abu variantai 

4.  Rytinę mankštą organizuojate vaikams? ATSAKĖ: Grupėje- naudojant interaktyvią lentą – 2,3,4 

gr. Salėje - naudojant sporto inventorių – 1 mokytoja, Kita – telefoną ankstyv. A.gr.-, 2gr- rodo 

judesius ir atlieka pratimus arba tempimo pratimus. 

        5.  Kokią judrią veiklą organizuojate grupės vaikams? Judrūs žaidimai, rytinė mankšta, 

pasivaikščiojimai vykdomi visose grupėse. 

        6. Kokius nuo rugsėjo mėnesio taikote S. Kneipo elementus grupėje ir lauke? Judėjimas: judrūs 

žaidimai, vaikščiojimas, savimasažai- ankstyv.a.gr.,1,2, 4 grupės 

• Vanduo: vandens procedūros, žaidimai, vandens gėrimas -ankstyv.a.gr. – 2 mokytojos, 4gr. -

1 mokytoja, kita – vandens gėrimas visose grupėse, 2-oje grupėje numatyta pavasarį vandens 

procedūros. 

• Vaistažolės: arbatų ragavimas, pažintis su vaistažolėmis: 1,4 grupės 

• Harmonija: savimonės, savitvardos, įpročiai.- ankstyv. a. gr.-1 mokytoja, 1 gr.- 1 mokytoja 

• Mityba: sveikatos mitybos principai, įpročiai, ragavimas.- ankstyv. A. Gr., - 2 mokytojos, 1gr. 

-1 mokytoja, 2gr.- 1 mokytoja, 3gr.- 1 mokytoja, 4 r.- abi mokytojos. 

7. Su kuriomis sporto šakomis supažindinote grupės vaikus? (Kurias sporto šakas grupės vaikai žino) 

ATSAKĖ: Krepšiniu, futbolu – visose grupėse,  Žolės rieduliu – 3 grupė 

8. Kokie būdai naudojami Jūsų grupėje, kad ugdytiniai patirtų judėjimo džiaugsmą?  

• Sporto šventės – 2, 3 grupės, Daromos fizinės pertraukėlės veiklų metu - ankstyv. A. grupėje, 

1 grupėje, rengiami meditaciniai užsiėmimai, sporto festivaliai-0, Organizuojamas aktyvus 

judėjimas lauke – ankstyv. a. gr, 1, 2, 4 grupė, Inicijuojami judrieji žaidimai – ankstyv. a. gr. 

1,4 grupės, Sporto varžybos – 2 grupė 

9. Kaip formuojate vaikų sveikos mitybos įpročius?  

▪ Vaikai mokosi pažinti ir įvardinti maistą- visos grupės, Ugdomi kultūringo elgesio įgūdžiai 

valgio metu- visose grupėse, Vaikams aiškinami sveikos mitybos piramidės principai – 1,3, 4 

grupės, Kita: 1-oje grupėje organizuotos veiklos metu kalba apie sveiką mitybą, 2-oje grupėje 

skirsto sveika/ nesveika. 



10. Kokius vaikų nusiraminimo būdus taikote grupėje? 

• Šiltas mokytojo kontaktas su ugdytiniu – visose grupėse, Klausote atsipalaidavimo muzikos ( 

paukščių čiulbėjimo, vandens čiurlenimo)- ankstyv.a.gr., 1grupė. Naudojate atsipalaidavimo 

priemones –ankstyv.a.gr.  šviesos stalas, žuvytės, 1, 2, 4grupė- kinetinį smėlį, sensorines 

priemones, smėlio laikrodį, seka pasakas, 3 grupė – korteles, pagalvę, Kimochi žaislus. 

11. Kaip manote, kokie yra svarbiausi sveikos gyvensenos principai? Sveika mityba, Higiena, Fizinis 

aktyvumas, Miegas – visos mokytojos mano, kad svarbu visi sveikos gyvensenos principai. 

▪ Kita – ankstyv.a.gr. -ramybė, grynas oras, 4-oje- grupėje-harmonija. 

Rekomendacijos gerinant ugdymo kokybę ir taikant sveikos gyvensenos metodus 

1. Sustiprinti rytinių mankštų vedimą, esant blogoms oro sąlygoms 2,3,4 grupės rytines 

mankštas atlikti salėje, nadojant įvairų sportui skirtą inventorių, priemones judėjimui. 

Mankštos metu žaisti po  1 žaidimą. 

 2. Kiekvieną dieną (pagal oro sąlygas) lauke judrūs žaidimai, pasivaikščiojimai. 

3. Dalyvauti ,,Sveikatiados’’ numatytose veiklose: trumpas aprašymas, 2 nuotraukos iš 

veiklos. 

4. Taikyti visose grupėse S. Kneipo 5 elementus: arbatų gėrimo ritualus, vandens procedūras, 

basų kojų takelius lauke ir grupėje. 

5. Valgyti reguliariai, gerti pakankamai skysčių, ypač vandens. 

6. Taikyti muzikos, pasakų, garsų, šviesų terapijas,  sensorinių priemonių panaudojimas 

grupėse. 

7.Organizuoti judriai aktyvias veiklas su šeimomis  du kartus per metus. 

8. Vasaris- sveikatingumo mėnuo. Organizuoti aktyvias veiklas. 

            Atliko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Burgienė 

_________________________________ 


