
MAŽEIKIŲ M. LOPŠELIS-DARŽELIS 

„GINTARĖLIS“ 

2017-2018 METŲ „SVEIKUOLIUKO“ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 
 

     TIKSLAI: 

1. Skatinti vaikų fizinį aktyvumą; 

2. Plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir įpročius; 

3. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais ir socialiniais partneriais. 

    UŽDAVINIAI: 

1. Ugdyti fizines vaikų galias įvairios veiklos bei laisvalaikio metu darželyje 

ir už jo ribų: 

 Diena be automobilio; 

 Meditacija ,,Tyla žemei“; 

 Saugumo savaitė: ,,Augu saugus“; 

 Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“; 

 Pramoga ,,Aš džiaugiuos žiema“; 

 Sveikatingumo akcija ,,Aš bėgu – 2018“, skirta sveikatos dienai 

pažymėti; 

 Pramoga ,,Pramogaujame pušyne“; 

 Krepšinio, kvadrato užsiėmimai vaikams; 

    2.  Įvertinti vaikų fizinį parengimą. 

3. Vykdyti sveikatingumo projektus: 

 Sveikatingumo projektas ,,Sveikos pėdutės“. 

 

 

 

 

 



 

2.Mokyti vaikus asmens higienos, sveikos mitybos, grūdinimo, saugaus 

elgesio įgūdžių: 

 Siekti vaikų estetinio kultūrinio elgesio ugdymo; 

 Organizuoti sveikatos valandėlės kiekvieno mėnesio paskutinį 

penktadienį, taikytiįvairius metodus; 

  Vaikų adaptacija lopšelio ir II jaunesniojoje grupėse; 

 Sveikatingumo akcija ,,Mano draugas česnakas“; 

 Stebėti vaikų dienos ritmą, taikomas sveikatinimo priemones; 

 Užtikrinti vaikų saugumą, sveikos gyvensenos, saviugdos įgūdžių 

ugdymą, veikloms vykstant lauke; 

 Vaisių programos vykdymas; 

 Programos ,,Pienas vaikams“ vykdymas; 

 Skrajutės, lankstinukai apie sveiką mitybą, asmens higieną, dantukų 

priežiūrą. 

3.Įvairiais metodais ir būdais formuoti vaikų ir tėvų sveikos gyvensenos 

nuostatas: 

 Edukacinė valandėlė „Bitutės darbininkės“; 

 Sportinė vakaronė su vaikais ir jų šeimos nariais ,,Taip 

pramogaudavo mūsų senoliai“; 

 Sportinė pramoga kartu su šeima ,,Krepšinio varžybos“; 

 Projektas “Bitute, pilkoji,iš kur medų nešioji“; 

 Individualios konsultacijos tėvams ir pedagogams sveikatinimo 

klausimais; 

 

 

 

 



 

 

 Tėvų dalyvavimas bendrose akcijose, konkursuose, parodose, 

varžybose ir kasdieninės sportinės veiklos įgyvendinime; 

 Susitarimas dėl sportinės aprangos, avalynės įsigijimo; 

2. Kviesti į sveikatos renginius socialinius partnerius: 

 Svečiai išvisuomenės sveikatos centro, lopšelių-darželių ,,Žilvitis“, 

,,Berželis“, ,,Buratinas“,krepšinio klubo ,,Mažeikiai“, futbolo klubo 

,,FK Atmosfera“, Mažeikių sporto mokyklos, Sedos girininkijos 

atstovai.  

3. Dalyvauti respublikiniuose, rajoniniuose sveikatinimo renginiuose: 

 Respublikiniai ,,Sveikatos želmenėlių“, Sveikatą stiprinančių 

mokyklų, kūno kultūros pedagogų, Lietuvos darželių 

projektai,renginiai, akcijos, konkursai, konferencijos. Rajono 

mokyklų, darželių, įstaigų akcijos, šventės, projektai, konkursai. 

4. Informuoti įstaigos bendruomenę, visuomenę apie darželyje vykstančias 

sveikatinimo veiklas: 

 Informacija apie sveikatos renginius „Sveikuoliuko‘‘ stende, grupių 

tėvų lentose, viešinimasis per rajoninę televiziją „Roventa“, rajono 

laikraščius, ,,Gintarėlio“ internetinėje svetainėje, respublikos 

internetiniuose puslapiuose. 

 

Metinį ,,Sveikuoliuko“ veiklos planą sudarė  

,,Sveikuoliuko metodinės grupės narės 

 

 

 

 

 



 
SVEIKOS GYVENSENOS METODINĖ GRUPĖ 

,,SVEIKUOLIUKAS“ 

 

Saulė Sadauskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui. 

Greta Kupliauskienė– sveikatos priežiūros specialistė. 

Greta Gustytė – slaugytoja – dietistė. 

Regina Mažirimienė- auklėtoja metodininkė. 

Milda Mockuvienė – vyresnioji auklėtoja. 

Erika Matutienė – auklėtoja metodininkė. 

Rita Burlakovienė – auklėtoja. 

Jurgita Ežerskienė – vaiko mama. 


