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ILGALAIKIS PROJEKTAS  „AKTYVI VEIKLA, SVEIKAS VAIKAS-LAIMINGAS 

VAIKAS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio „Obelėlių“ grupės ugdytinių ilgalaikio projekto 

„Aktyvi veikla, sveikas vaikas-laimingas vaikas“ nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams:  

kūrybinių darbų parodos, edukacinių išvykų,  sporto šventės, „Žaliosios palangės“, lankstinuko 

„Mes sveikuoliai“, rytmečio „Pojūčių lavinimas“, akcijos „Stop gripui“ organizavimo tvarką. 

2. Ilgalaikio projekto organizatoriai: Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželis. 

2.1. Ilgalaikio projekto „Aktyvi veikla, sveikas vaikas-laimingas vaikas“ trukmė 2019 10 

21- 2020 05 31. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI 

 

3. Ilgalaikio projekto:  

3.1. saugos, stiprins, ugdys atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, diegs sveiko gyvensenos 

principus kasdieninėje veikloje. 

3.2. susipažins su pagrindinėmis sveikos mitybos taisyklėmis, formuosis sveikos mitybos 

įgūdžius, gilinsis ir plės žinias apie sveiką maistą, jo reikšmę žmogaus sveikatai, susipažins su 

sveiko maisto piramide. 

3.3. lavės vaikų saviraiška, kūrybiškumas. 

3.4. mokės rūpintis supančia aplinka, formuosis teisingą požiūrį į save, savo sveikatą, į 

švarią aplinką, kuri daro didžiulę įtaką žmogaus sveikatai. 

3.5. triukšmą matuojančiu šviesoforu nustatys leidžiamo triukšmo lygį grupėje ir reguliuos 

jį šviesoforo šviesų ir/arba garso pagalba. 

3.6. patirs teigiamų emocijų, bendraus ir bendradarbiaus . 

   

III SKYRIUS 

 ORGANIZATORIAI 

 

4. Ilgalaikio  projekto koordinatorė – direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Sutkienė. 

5.  Ilgalaikį projektą organizuoja: 
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5.1. Audronė Zajančkauskienė- ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė. 

5.2. Reda Kungienė-vyresnioji ikimokyklinio ugdymo pedagogė. 

 

 

IV SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

6.  Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio „Obelėlių“ grupės ugdytiniai, ugdytinių tėvai. 

6.1. Vyresnioji socialinė .pedagogė. Vera Puzinova. 

6.2. Visuomenės svekatos priežiūros specialistė Ieva Pšerackienė. 

6.3. Neformaliojo ugdymo vytesnioji pedagogė kūno kult. mokytoja Asta Sakalauskienė. 

        6.4. A.Žikevičiaus saugaus eismo mokykla. 

        6.5. Čigio edukacinis savisaugos kambarys. 

        6.6.  Pyplių ūkis, Pyplių kaimas, Ringaudų sen., Kauno rajonas 

 

 

V SKYRIUS 

 ILGALAIKIO PROJEKTO VEIKLOS ETAPAI 

 

7. 2019m. spalio mėn. 14 d „Obelėlės“ grupės ugdytinių  išvyka į A.Žikevičiaus 

saugaus eismo mokyklą. 

8. Kauno Tirkiliškių l-d. 2019 m. lapkričio mėn. sportinių vardinių marškinėlių 

įsigijimas „Obelėlės“ grupės ugdytiniams. 

9.  Kauno Tirkiliškių l-d. 2019 m. gruodžio mėn. išvyką į Pyplius kepti  ekologiškų  

kūčiukų ‚Kūčiuk, kokia tavo istorija“. 

10.  Kauno Tirkiliškių l-d.sausio mėn.naujų ugdomųjų priemonių įsigijimas „Triukšmo 

lygio šviesoforas“ ir žaidimas „Sveiko maisto piramidė“. 

11. Kauno Tirkiliškių l-d.vasario mėn. priešgripinė savaitė „Stop gripui“. 

12. Kauno Tirkiliškių l-d. kovo mėn.- balandžio  mėn. grupės ugdytinių kuriama žalioji 

palangė.  

13. Kauno Tirkiliškių l-d. kovo mėn..ugdytinių ir tėvelių kūrybinių darbų paroda „Saugi 

vaikystė“. 

14. Kauno Tirkiliškių l-d. balandžio mėn. lankstinukas ir plakatas „Mes sveikuoliai“. 

15. 2020 m. balandžio mėn. 15d. išvyka į Čigio edukacinį savisaugos kambarį. 

16.  Kauno  Tirkiliškių l-d. gegužės mėn. rytmetis „Pojūčių lavinimas“. 

17. Kauno Tirkiliškių l-d sporto šventė „Aš ,tėtis ir mama-sportuojanti šeima“. 
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VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Projekto organizatoriai pasilieka sau teisę naudoti bet kokia apimtimi ir bet kur 

viešai skelbti nuotraukas. 

. 

___________________________________ 
 


