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SVEIKATOS IDĖJŲ SKRYNELĖ ANT ŽALIOSIOS PALANGĖS  

PROJEKTO TEMA: „Vitaminai – jėga!” Sveikatos idėjų skrynelė ant žalios palangės“ 

TIKSLAS. Supažindinti vaikus su augalų gyvenimo etapais, vaisių ir daržovių vitaminų nauda, nuteikti 

prižiūrėti, auginti augalus, skatinti stebėti dygstančias sėklas.  

UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS:  

1. „Sudaryti sąlygas vaikams pažinti augalų brendimo ciklą, motyvuoti savarankiškai prižiūrėti 

darželyje pasodintus vaisius ir daržoves.“ 

 Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ vykdo sveikatingumo veiklas pagal programą „Sveikatos 

šaltinėlis“ ir skiria itin daug dėmesio vaikų savijautai, psichinei ir fizinei sveikatai bei atitinkamų įgūdžių 

formavimui. 

Veiklos metu vaikai diskutavo, kas yra augalai, kuo jie ypatingi, susipažino su sėklų įvairove. Aptarė, 

ko reikia augalui, kad jis galėtų tinkamai augti. Ugdytiniai praktiškai pabandė sodinti vaisius ir daržoves, 

juos kasdien prižiūrėjo, stebėjo augalų augimą. Taip pat kirpo paveikslėlius su augalų augimo stadijomis ir 

klijavo nuo sėklos iki žiedo. Ugdytiniai sužinojo, kad augalui reikia saulės ir vandens, be to, išdygę ir 

prinokę vaisiai ir daržovės bus labai naudingi sveikatai, suteiks vaikų augimui reikalingų vitaminų.  

 

 

 

 

 

 

  

2. „Supažindinti jaunuosius tyrinėtojus su vitaminų nauda žmogaus organizmui“ 

      Ugdytiniai diskutuodami aiškinosi, kam reikalingi vitaminai, kokiuose maisto produktuose galima jų 

rasti. Praktinių veiklų metu vaikai reklaminiuose žurnaluose ieškojo maisto produktų, kuriuose gausu 

vitaminų, juos kirpo ir klijavo prie vitamino raidės. Išmaniajame kambaryje SMART ekrane vaikai dėliojo 

dėliones su vaisiais ir daržovėmis. Po aptarimo, praktinio užsiėmimo, ugdytiniai nusprendė, kad daugiausia 

vitaminų yra vaisiuose ir daržovėse. Jie yra svarbi žmogaus mitybos raciono dalis, kad organizmas gautų 

įvairių vitaminų.  

 

 

 

  

 



3. „Skatinti įstaigos bendruomenę vartoti daugiau vaisių ir daržovių“ 

      Siekiant, kad vaikai vartotų daugiau vaisių ir daržovių, ugdytiniai dalyvavo vaisių ir daržovių ragavimo 

veiklose. Užrištomis akimis ragavo įvairius vaisius ir daržoves, spėjo, kas tai. Praktinės veiklos metu vaikai 

vėrė vynuoges ant medinių iešmelių, o po to jas valgė. Taip jie ne tik įtvirtino įvairių skonių sąvokas, lavino 

smulkiąją motoriką, bet ir žaidimo forma pratinosi dažniau savo mityboje rinktis vaisius ir daržoves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. „Kurti patyriminiu ugdymu grįstą ugdymo aplinką, kurioje vaikas galėtų drąsiai veikti, 

tyrinėti ir pats atrasti pasaulį bei visapusiškai ugdydamasis, atskleisti savo unikalius gebėjimus.“ 

      Lopšelio-darželio kieme įrengėme „Vaistažolių lysvę“, kurioje vaikai patys sodino, o šiuo metu augina, 

prižiūri ir renka vaistingąsias žoleles, jas stebi, tyrinėja bei, pasitelkdami visus pojūčius, bando atskirti, kas 

kur auga, uosto, čiupinėja, lygina augalus, grupuoja. Surinktus ramunėlių žiedus paruošė džiovinimui, 

vaišinosi medumi skaninta arbata. Ugdytiniai sužinojo, kad ramunėlių arbata naudinga žmogaus 

organizmui, turi daug vitaminų, gerina emocinę savijautą.  
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