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Kiekvienais metais vasario mėnesį skelbiame

sveikatos mėnesiu. Visą vasario mėnesį

pedagogai organizavo edukacines veiklas,

sveikatos valandėles, pramogas, parodas,

vykdė projektus, skatino vaikučius aktyviai

judėti, sveikai maitintis, formuoti teisingus

higienos įpročius, saugoti savo sveikatą.



Gr. „Meškiukai“ (vaikų amžius 3-4 m.)

“Meškiukų” grupės vaikai mokėsi, kaip išsaugoti
sveikus dantukus. Edukacinio plakato dėka
“Žaismė ir atradimai” sužinojo apie dantuko
sudėtį, apie dantukams naudingus ir
kenksmingus produktus, atliko užduotėlę
,,Linksmas ir liūdnas

dantukas“.









Gr. „Pieštukai“ (vaikų amžius 1-2 m.)

“Pieštukų” grupės vaikučiai vasario mėnesį

masažavo rankytes ir kojas masažiniais

kamuoliukais, vaikščiojo masažiniais takeliais .

Kai buvo geras oras, buvo organizuojami

pasivaikščiojimai lauke.









“Saulutės” gr. (vaikų amžius 3-4 m.)
“Saulutės” grupės ugdytiniams buvo organizuotos

edukacinės veiklos: “Sveiki dantys” ir "Naudingi ir

kenksmingi produktai”.

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros

specialistė Onutė papasakojo vaikams, ką reikia

daryti, kad dantys būtų sveiki, tvirti ir gražūs. Tai

pat vaikai praplėtė žinias apie sveiką mitybą ir

gyvenseną.













Gr. „Drugeliai“ (vaikų amžius 4-5 m.)

“Drugelių” grupės ugdytiniai sužinojo apie 

vitaminus, tirinėjo vaisius ir daržoves, 

norėdami sužinoti kokie vaisiai ir daržovės 

daugiausiai turi vitamino C. Vaikai 

patys gamino  “Morkytes fri”, 

eksperementavo su vitaminų kokteliais.













Gr. „Vesnianočka“ (vaikų amžius 4-5 m.)
„Vesnianočkos” gamino sveikus užkandžius:

apelsinų sultis ir apelsinų desertą, juos ragavo

ir vaišino draugus savo grupės kavinėje

“VITAMINAS”.

Vaikai sužinojo apie vitaminą C., piešė

“Limonadą” su citrina.

Lankė užsiėmimus baseine,

parengė kūrybinių darbelių parodą

“Mūsų mylimas baseinas”.











Voveriukų” gr. (vaikų amžius 2-3 m.)
,,Voveriukų'‘ grupėje vyko edukaciniai užsiėmimai,

vaikai klausėsi pasakojimo apie naturalius

vitaminus. Mokėsi atpažinti ir pavadinti vaisius

ir daržoves , piešė juos, aplikavo.

Vyko degustacija, degustavo: svogūną, morką, agurką,

obuolį. Bandė suprasti ir perduoti savo jausmus -

kokio skonio buvo ragautos daržovės ir vaisiai.











Gr. “ Nykštukai“ (vaikų amžius 2-3 m.)

Nykštukų“ grupėje įvyko Sveikatos diena.

Vaikai kartu su auklėtojo padėjėja Elvyra

paruošė vitaminines sultis. Po to visi su

malonumu jas ragavo.

Dar vaikai dalyvavo „STEAM“ veikloje

„Stebuklingos daržovės“. Buvo įdomu pamatyti

kas gi yra daržovių viduje.









Gr. “Saulėgrąžiukai” (vaikų amžius 6-7 m.)

Vaikai gr. ,,Saulėgrąžiukai,, dalyvavo

respublikiniame projekte „Lietuvos mažųjų

žaidynės 2023“ Kiekvieną savaitę kartu su

patyrusiu treneriu atliekdavo fizinius pratimus

ir stiprino savo sveikatą.











Gr. “Gandriukai” (vaikų amžius 6-7 m.)

“Gandriukų” grupės mokytojos bandė įdiegti ir 

suformuoti  ugdytiniams, tėvams, pedagogams 

sveikos gyvensenos įpročius.

Vaikai  labai džiaugėsi galėdami patys 

pasigaminti skanias salotas “SVEIKATA”.







Gr. “Bitutės” (vaikų amžius 5-6 m.)
“Bitučių” grupės ugdytiniai vykdė projektą 

«Aš ir mano kūnas». 

Jie STEAM laboratorijoje atliko tyrimus ir sužinojo: 

kaip žmogus kvepuoja, kas yra skonis, kas yra rega, 

klausa. Vaikai maketavo plaučius, inkstus, širdį. 

Sužinojo, kad vitaminai stiprina žmogaus organizmą.

Ugdytiniai patys gamino vaisių salotas, kepė obuolius, 

ragavo savo paruoštus skanėstus.











Gr. “Boružėlės” (vaikų amžius 5-6 m.)
Gr. ,,Boružėlės,, vaikai daug sužinojo apie

dantukus bei tinkamą jų priežiūrą. Mokėsi

taisyklingai valytis dantis, skalauti burną.

Žaidė žaidimą ,,Surask porą dantų šepetėliui”,

išmoko dainelę ir eilėraščius apie dantis.
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