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1 06. BENDRUOMENES SUTELKIMAS
UGDANT SVEIKA ASMENYBE

SON IA MAKAVECKI EN E, VAI DA BU DRECKI EN E,

Ka u no rajono Norei kiiki q lop5el is-da rZel is,,{Zuolel is"

op5elio-darLelio bendruomend per kelias deSimtis metq igrjo nemaLai patirties vaikq sveikos

gyvensenos ugdymo srityje, susiklostd savitos istaigos sveikatos ugdymo tradicijos, sustiprejo

bendruomends nariq vertybinds nuostatos, tarp pat pasiekta Zenkliq rezultatr4 sveikatos ugdymo

srityje, sukurta ir pakankamai gera materialine bazd,.

Lop5elis-darZelis yra suk[rgs palanki4 aplinkq ivatriapusei vaikq veiklai ne tik viduje, bet ir
lauko teritorijoje: krep5inio, futbolo aik5teles, dviradiq takas, saugaus eismo aik5tele, judejimo

centrai ir kt. Sveikatos ugdymo turinys integruojamas i istaigoje igyvendinamas ugdymo programas, apima

visas ugdymo sritis. Visi bendruomends nariai aktyviai dalyvauja ivairiuose projektuose, programose (,,Pienas

vaikams", ,,Vaisiq ir darLoviq vartojimo skatinimas mokyklose"). Kiekvienais metais siekiame, kad sveika-

tingumo projektai butq kuo ivairesni ir kokybi5kesni (pavyzdLiti,,,Mokejimas molqrtis: emocines ir protines

sveikatos stiprinimas", ,,Sveikai valgau - sveikas augu", ,,Mes didele, draugi5ka, stipri komanda", ,,Fizinio
aktyvumo itak4 vaikq sveikatai", ,,Taisyklinga laikysena - geros sveikatos atspindys" ir kt.). Dalyvavimas

ivairioje projektineje veikloje suteikia galimybg skirti demesio visoms sveikatos ugdymo sritims, daro veikl4

idomesng, patrauklesnQ, turiningesng bei padeda siekti reniltat:q.

Sveikatq stiprinandioje istaigoje skiriamas didelis demesys ne tik aktyviai fizineiveiklai ir sveikos mitybos

iprodirl ugdymui, bet ir socialinei, emocinei vaikq sveikatai. Daug teigiamq emocijq vaikams suteikia maudy-

masis istaigos baseine karfu su plaukimo instruktoriumi. Lankant baseino pratybas stipreja imunine sistema,

vaikai grudinasi, ima paLinti savo hrq, gereja koordinacija, laikysena, stipreja raumenys, stimuliuojama kve-

pavimo sistema.

Visuomenes sveikatos biuro specialiste lop5elio-darLelio ugdytiniams organizuoja sveikatos mokymo vei-

klas. Vyresnio amZiaus vaikq grupems veiklos organizuojamos ne rediau kaip kartqper savaitg ryle arbava-

kare. Vaikai igyja daugiau Linir4 ne tik apie higien4, jos svarb4, bet ir apie savo ht4, juos supandi4 aplink4.

Vaikai mokosi atpaLinti pavojingas situacijas, atskirti nauding4 maistq nuo nenaudingo ir pavojingo, mokosi

susikaupimo, tolerancijos ir atsipalaidavimo, suZino apie judejimo ir sveikos gyvensenos svarb4 Zmogaus

gyvenime.

Lop5elyje-darLelyje ugdytiniaiyramaitinami pagal 15 dienq maitinimo valgiara5ti, gauna ivairios ruSies

mdsos (kiaulienos, jautienos, paukltienos), taip pat Zuvies ir ne mdsos patiekalq. Jau lIgqIaikq vaikams prie

daug baltymq turindiq produkq (mesos, Zuvies) stengiamasi neduoti daug angliavandeniq turindiq produktr4

(bulviq, makaronq ir kitq koSiq), tadiau visada patiekiama vaikq megstamq darZoviq. Taip stengiamasi page-

rinti vaikq vir5kinimo proces4 ir paskatinti darLoviq vartojimq. Vaikai kiekvien4 dien4 gauna vaisiq ir darZoviq,

taip stengiantis kiek imanoma sumaLinti vaikq suvartojamo cukraus kieki. Tai daroma ne tik del burnos svei-

katos ir nutukimo prevencijos, bet ir del mokslininkq nustat5rto bendro cukraus Lalos organizmti maZinimo.

[staigoje vedamos patydiq prevencijos ir emocines sveikatos stiprinimo valandeles. UZsiemimq tikslas -
padeti vaikui suvokti save kaip Seimos ir darLelio bendruomends nari, suprasti savo ir kitq emocijas, tinkamai

reaguoti ijas.
Skatindami ugdytiniq fizing veikl4 pedagogai taiko netradicinius ugdymo b[dus. Bendradarbiaudami

su Lietuvos sporto universitetu savo ugdymo istaigoje naudojame pasaulinio sveikatos ir sveikatingumo

tinklo ,,HOPSport" sillom4 programq,,BrainBreaks". Kiekvienais mokslo metais savo fstaigoje atliekame

vaikq fizinio pajegumo testavimus. Testai atliekami du kartus per mokslo metus: rudenf ir pavasari. Fizi-
niam pajegumui matuoti yra pasirinktas norvegq mokslininkq sukurtas fizinro pajegumo testq rinkinys
(Fjortoft ir kt., 2011).
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Lop5elio-darLelio bendruomenes nariams istaigoje organintojamr sportines veiklos praktikumai. UZsiemi-
mus veda kvalifikuoti specialistai: plaukimo instruktorius, visuomenes sveikatos prieZi[ros specialiste, aukle-
toja, k[no kult[ros specialiste. Treneriai pedagogams ir kitiems bendruomenes nariams veda treniruotes, kuriq
metu pedagogai mokomi pratimq, kuriuos galetq pritaikyti dirbdami su grupes ugdytiniais. fstaigoje vykdo-
mas ir bendras tdvrl, vaikq ir pedagogq sveikatingumo projektas ,,Sportuokime kartu". Jo metu kDno kult[ros
specialiste, aukletoja ir plaukimo instruktorius veda bendr4 treniruotg vaikams ir jq teveliams, skirt4 stiprinti
nugaros ir pilvo preso raumenyn4. Treniruotes metu ugdytiniq teveliai turi galimybg sportuoti kartu su savo

vaikais, taip puoseledami tarpusavio bendradarbiavim4. Taip patjie patiriagery emocijq, gerai praleidlialaik1.
DarLelio teritorijoje istaigos vadovq, pedagogq ir kitq darbuotojq iniciatyvayra irengtas prieskoniniq Zole-

liq sodelis, ,,Vaikystes sodas". I ugdymo proces4 integruojami jogos uZsiemimai vaikams, kuriuos veda Kauno
rajono sveikq mokyklq tinklo konsultante, ikimokyklinio ugdymo pedagoge. fstaigoje trejus metus aktyviai
veikia,,Sveikuoliq bflrys", kurio tikslas - daugiau laiko praleisti gamtoje, gryname ore, rengti Zygius po Aka-
demijos miestelio apylinkes, supaZindinti vaikus su gamta, turistavimu bei stovyklavimu.

Apibendrinant galima teigti, kad sveikatos stiprinimo veikla, jos rezultataipedagogr+, tevq, vaikq vertinami
pozityvrai, akcentuojant tgstinumq. Tevaivis daugiau domisi sveika gyvensena, aktyviau isitraukia f jos ugdy-
m4 lop5elyje-darLelyje, tadiau Seimoje isisenejusias tradicijas keisti sunku, o i lop5eli-darLeli nuolat atvyksta
nauji vaikai, bendruomene pasipildo naujais nariais. Tyrimq duomenys rodo, kad pasirinkta ugdymo kryptis
yra aktuali ir patraukli visai istaigos bendruomenei. Sveikatos ugdymo politika orientuota i visus bendruome-
nes narius - vaikus, istaigos personal4, tevus.
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