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LR sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotas 
sveikos gyvensenos konkursas „Gyventi sveikai –
gera!“

• Klaipėdos darželis „Gintarėlis“ dalyvavo LR sveikatos 
apsaugos ministerijos inicijuotame sveikos gyvensenos 
konkurse „Gyventi sveikai – gera!“, kuriame buvo kviečiamos 
dalyvauti visos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 
ugdymo įstaigos.

• Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ pedagogai su savo ugdytiniais 
atliko visas konkurso užduotis, kurios pateiktos sekančiose 
skaidrėse.



Konkurso „Gyventi sveikai – gera!“ 
dalyviai:

• Pedagogai:

• Judesio korekcijos mokytoja S. Derkintienė

• Meninio ugdymo mokytoja  I. Mieliulienė

Grupė Grupės Mokytojas Vaikų skaičius

„Vaivorykštės“ mokytoja S. Zeleckienė 19

„Paukščiukų“ mokytoja J. Pašilienė 14

„Boružėlių“ mokytoja J. Endriuškienė 18



Projekto užduotys vaikams:

1 Sveika mityba

2 fizinis 

aktyvumas ir 

grūdinimasis I

3 fizinis 

aktyvumas ir 

grūdinimasis II

4 rankų higiena 

ir kosulio 

etiketas

5 Burnos 

higiena

6 stresas 

emocijos ir 

dienotvarkė

7 žalingi 

įpročiai, 

priklausomybės



1 užduotis – sveika mityba



1 užduotis – sveika mityba

„Boružėlių“ grupės vaikai sudėliojo vaisių ir daržovių vaivorykštę.



2,3 užduotys –
fizinis aktyvumas 
ir grūdinimasis



2 užduotis fizinis 
aktyvumas ir 
grūdinimasis I

Mankštos metu dirba galva, kakalas, pečiai, rankos, nugara, 
sėdmenys, kojos, pėdos. Dirba 8 kūno dalys. 

„Vaivorykštės“  ir 
„Paukščiukų“ 
grupių vaikai 
mankštinasi ir 
žaidžia prie jūros 
su sniego 
gniūžtėmis. 



3 fizinis aktyvumas ir grūdinimasis II

Bėgimas yra vienas paprasčiausių būdų 
mankštintis, kuris taip pat siejamas su 
teigiamu poveikiu organizmo sveikatai.

Vaikus rekomenduojama lavinti 
visapusiškai, bėgioti ne tik lygiais 
paviršiais, bet ir žole, smėliu, nuokalne 
ar į kalną.



4 užduotis – rankų 
higiena ir kosėjimo 

etiketas



4 užduotis – rankų higiena ir kosėjimo etiketas
„Boružiukų“ grupės dainelė:

Švarios rankytės
Plaunu aš rankas dažnai, Muilas 
ir vanduo - draugai,
Kad rankytės švarios būtų
Ir mikrobų nebebūtų.

Išmuiluosiu pirštukus,
Išmuiluosiu delniukus,
Sukamaisiais judesiais
Aš nuplausiu jas švariai.

Kai ruošiesi užkandžiauti
Visada rankas reik plauti,
Ir pažaidęs su draugais
Nusiplauk rankas švariai.

J.Endriuškienė



5 užduotis – burnos higiena



5 užduotis – burnos higiena

Labai svarbu vaikus nuo mažens mokyti tinkamos 
asmens burnos higienos, ugdyti ir diegti įpročius ir 
įgūdžius.



5 užduotis –
burnos higiena

„Boružiukų“ 
grupės vaikai, 
mokėsi burnos 
higienos 
taisyklių.



6 užduotis – stresas, emocijos ir dienotvarkė



6 užduotis - stresas, 
emocijos ir dienotvarkė

Miegu rūpinas Melatoninas.

Miegeliu-emocijos

Nuo ,,Blogiukų“ ginas.



6 užduotis - stresas, emocijos 
ir dienotvarkė

Praustis-reikia!

Praustis-sveika!

Žino tai kiekvienas vaikas! 



6 užduotis - stresas, emocijos 
ir dienotvarkė

Skubam į darželį

Su energija nauja!

Turim gerą draugę-

Mitochondriją šalia...



6 užduotis -
stresas, 
emocijos ir 
dienotvarkė

Man širdelėje ramu

Kai žinau kada? ir 
kur? ir ką?

veiksime kartu.



6 užduotis -
stresas, 
emocijos ir 
dienotvarkė

Pusryčiauti metas!

Pasiruošę jau visi

Valgyt košę , gert 
arbatą!

Norim būt sveiki!



6 užduotis - stresas, emocijos ir 
dienotvarkė

Žaisdami mes mokomės

Raidę pavadinti.

Draugiškai gyventi,

Pasaulį pažinti.



6 užduotis -
stresas, emocijos 
ir dienotvarkė

Sportas- vaikų 
mėgstama 
veikla!

Nepabostanti,

Kaip gera 
daina!



6 užduotis -
stresas, 
emocijos ir 
dienotvarkė

Kūnui reikia,, 
degalų“,

sveiko maisto 
atsargų!



6 užduotis - stresas, emocijos 
ir dienotvarkė

Geras poilsis-
svarbu!

Jis vadinasi 
Pokaituku. 



6 užduotis -
stresas, emocijos ir 
dienotvarkė

Žaisti nepabosta 
niekada!

Grupėj, sporto 
salėj,

Ir kieme!



6 užduotis - stresas, emocijos ir 
dienotvarkė

Dar vienos dienelės 
pabaiga! 

Viską spėjom padaryti !

Sužinoti, pamatyti,

Pasportuoti!

Padainuoti,

Paukščiui rankele pamoti...



7 užduotis – žalingi įpročiai, 
priklausomybės



7 užduotis – žalingi įpročiai, 
priklausomybės

„Boružiukų“ grupės vaikai nupiešė draugišką ekraną.




