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ĮVADAS 

 

      Nustatyta, kad sveika gyvensena apie 50 proc. lemia ţmogaus sveikatos būklę, o jos 

pagrindai formuojasi jau ankstyvoje vaikystėje. Vaikas, augdamas šeimoje, perima tėvų 

gyvenimo būdą, poţiūrį, tradicijas. Tačiau ne kiekvienoje šeimoje maţylis gauna pakankamai 

ţinių apie sveikatą, išmoksta ją saugoti, tausoti ir stiprinti. Tuomet į pagalbą ateiname mes, 

pedagogai. Darţelio vaidmuo ugdant maţylio sveikatą ir stiprinant jos apsaugos įgūdţius yra 

labai svarbus. Šeima ir darţelis – du partneriai, atsakingi uţ vaiko sveikatą ir visapusišką jos 

ugdymą. Sveikatos ugdymo procesą orientuojame į vertybes, kurios vaikui augant plečiasi, 

tobulėja, tampa įpročiu, o vėliau – socialine norma. 

   Svarbus vaidmuo tenka auklėtojui, nuo kurio profesinio pasirengimo ir aktyvumo priklauso 

sveikatos ugdymo sėkmė.  

      Tikimės kad lopšelio – darţelio sveikatos stiprinimo programa  taps orientyru ugdant sveiką, 

aktyvią, savimi pasitikinčią asmenybę, brandţią toliau mokytis mokykloje. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno vaikų lopšelio – darţelio „Šarkelė“ sveikatos stiprinimo programa atliepia Lietuvos 

respublikos valstybinės švietimo 2013-2022 m. strategijos, Valstybės paţangos strategijos 

„Lietuva 2030“ nuostatas, Lietuvo respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos respublikos vaiko 

teisių apsaugos pagrindų įstatymo, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo 

2009 vasario 3 d. Nr.V-58 „Vaikų svaikatos prieţiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

rekomendacijos“, lopšelio – darţelio „Šarkelė“ ikimokyklinio ugdymo programos, bendrosios 

priešmokyklinio ugdymo programos, lopšelio – darţelio 2013-2022 metų strateginio plano 

nuostatas ir nusako lopšelio – darţelio :Šarkelė“ Sveikatos programos tikslus, uţdavinius bei 

laukiamus rezultatus. 

2. Sveikatos stiprinimo programa apima pagrindines kryptis: saugios ir sveikos aplinkos kūrimą, 

sveikatos turinio įgyvendinimą ir visos bendruomenės veiklos šioje srityje skatinimą. 

3. Sveikatos ugdymo programa parengta, vadovaujantis 2017 m. sveikatos audito duomenimis, 

atsiţvelgus į metinius veiklos planus, sveikatinimo grupės veiklos planus, į Sveikatą stiprinančių 

mokyklų programų rengimo metodines rekomendacijas bei  į šiuolaikinius ugdytinių poreikius. 



4. Vaikų sveikatos ugdyme dalyvauja: tėvai ir kiti šeimos nariai, ugdytinis, pedagogai ir kiti 

lopšelio - darţelio darbuotojai, kurie bendromis pastangomis stiprina vaikų sveikatą, gilina šios 

srities ţinias, įgūdţius ir padeda kurti vieningą sveikatos stiprinimo ugdymo sistemą. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

        Lopšelyje – darţelyje „Šarkelė“ veikia  2 lopšelio, 6 ikimokyklinio, 3 priešmokyklinio ir 1 

specialioji grupė skirta vaikams, turintiems kalbos ir kitus sutrikimus.  

       Lopšelį - darţelį lanko 245 vaikai, 75 iš jų turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Įstaigoje  

dirba 28 pedagogės, kūno kultūros pedagogė, muzikos pedagogė, 3 logopedės- specialiosios 

pedagogės, psichologė, socialinė pedagogė. 

     Kauno lopšelis-darţelis „Šarkelė“ 1999 m. rugsėjo 27d.  įtrauktas į respublikos sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklą, yra respublikos sveikatą stiprinančių ikimokyklinių įstaigų 

asociacijos „Sveikatos ţelmenėliai“  narys ir atsakingai vykdo vaikų sveikatą stiprinančią veiklą. 

Sveikatinimo veiklą vykdo susibūrusi sveikatingumo grupė, kurią sudaro 26 nariai. 

     Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir koordinuoti 

prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos 

kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

atlikti specialiojo ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias 

funkcijas. 

     Pedagogai lanko seminarus, skaito pranešimus, dalyvauja rengiant finansuojamus projektus, 

kurie orientuoti į sveikatos kompetencijos ugdymą. Savo patirtimi pedagogai dalinasi su kitų 

įstaigų pedagogais: organizuoja projektinę veiklą, bendradarbiauja su socialiniais partneriais, 

kurių veikla susijusi su sveikatos kompetencijos ugdymu.  

      Lopšelyje – darţelyje diegiama holistinė sveikatos samprata.   Svarbiausi sveikos gyvensenos 

elementai ikimokyklinio amţiaus vaikams yra: asmens higienos ir saugos reikalavimų 

vykdymas, sveikos mitybos įgūdţių formavimas, nuolatinis fizinis aktyvumas, grūdinimasis, 

tinkamas poilsis, sveikatai ţalingų įpročių prevencija, gera emocinė būsena.  Priešmokyklinio 

amţiaus grupėse įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“, pradėtos įgyvendinti 

smurto ir patyčių prevencijos programos. 



      Didelis dėmesys skiriamas saugios, patrauklios aplinkos kūrimui. Yra sporto salė, sporto 

aikštynas. Vaikų fizinis aktyvumas skatinamas per fizinę veiklą salėje, pasivaikščiojimų metu, 

plėtojant papildomo ugdymo paslaugas. Veikia krepšinio, šokių būreliai. 

     Pakankamas dėmesys skiriamas tinkamai vaikų mitybai, sistemingai sekama maisto produktų 

kokybė, derinami valgiaraščiai, atsiţvelgiama į alergiškų kai kuriems maisto produktams vaikų 

mitybą. Lopšelis - darţelis nuo  2011 metų dalyvauja Europos sąjungos ir nacionalinio biudţeto 

lėšomis remiamoje programoje “Pienas vaikams” ir nuo 2013 m. “Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose” programoje. 

      Pedagogai savo veikloje taiko įvairias sveikatinimo formas bei metodus: projektinę veiklą, 

išvykas, ekskursijas, pasakojimus, pokalbius, stebėjimus, eksperimentus, šventes, pramogas, 

varţybas, akcijas, atvirų durų dienas, sveikatingumo dienas, savaites. Edukacinius uţsiėmimus 

veda grupių tėvai, mūsų socialiniai partneriai. 

     Mūsų įstaiga yra šalia pradinės mokyklos ir dviejų gimnazijų, todėl aktyviai su jomis 

bendradarbiaujama, siekiant ugdymo perimamumo bei nenutrūkstamumo.  

    Sveikatingumo veikla vertinama kasmet ir periodiškai atsiskaitoma per asociacijos 

ataskaitinius susirinkimus. 

Programos įgyvendinimo vieta: Vaikų lopšelis-darţelis „Šarkelė“ 

Tikslinė grupė: Ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikai, jų tėvai, 

pedagogai, nepedagoginiai darbuotojai. 

Programos įgyvendinimas turės įtakos vaikų fizinei ir psichinei sveikatai, vertybinių nuostatų 

ugdymui ir tėvų poţiūrio į ikimokyklinę instituciją kaitai, ugdymo kokybės gerinimui.  

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

TIKSLAS:  bendromis lopšelio – darţelio bendruomenės pastangomis stiprinti  vaikų  sveikatą, 

gilinti šios srities ţinias bei įgūdţius, kuriant integruotą ir vieningą sveikatos stiprinimo ugdymo 

sistemą. 

UŽDAVINIAI 

 Uţtikrinti saugią, palankią vaikų sveikatai lopšelio – darţelio aplinką; 

 Ugdyti sveikos gyvensenos ir saugaus judėjimo įgūdţius; 

 Skatinti vaiko ekologinį sąmoningumą; 

 Vykdyti smurto ir patyčių intervenciją ir prevenciją; 

 Uţtikrinti kokybišką sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir turinio įgyvendinimą; 

 Tobulinti bendruomenės narių (tėvų, pedagogų ir specialistų) kompetenciją sveikatos 

stiprinimo klausimais; 

 Plėtoti ryšius su šeima, socialiniais partneriais; 

 Skleisti gerąją darbo patirtį. 



LAUKIAMI REZULTATAI: 

Sukurta integruota, vieninga sveikatos stiprinimo ugdymo sistema:  

 Sukurta saugi vaikų sveikatai palanki aplinka. 

 Vaikai įgys saugios gyvensenos, ekologinio sąmoningumo įgūdţius. 

 Bus uţtikrinta smurto ir patyčių intervencija ir prevencija. 

 Planavime atsiskleis sveikatos ugdymo elementai. 

 Bendruomenė (tėvai, vaikai, pedagogai, nepedagoginiai darbuotojai) dalyvaus vaikų 

sveikatinimo veikloje. 

 Sustiprės ryšiai su šeima, bus dalinamasi patirtimi su darţelio, miesto bei respublikos 

ikimokyklinėmis įstaigomis. 

 

PROGRAM1 PARENGĖ: 

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                         Aldona Šaulienė  

Logopedė                                                                                              Emilija Košelevienė 

Auklėtoja                                                                                       Lina Daniulevičienė 

 

PRITARTA: 

Vaikų lopšelio- darţelio „Šarkelė“ 

Tarybos     2017 m. rugsėjo   18 d.   Protokolu Nr. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 


